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Stručná předmluva překladatele

Tento soubor historických vyznání první Církve a velkých standardů reformační teologie je
naší snahou přispět k tomu, aby Kristova Církev mohla o to směleji a nekompromisněji jít za svým
jistým vítězstvím, které pro nás náš Král vydobyl na svém kříži. Setkat se v nich s našimi otci ve
víře pro nás bylo život proměňující. Moci si podat pochodeň víry napříč generacemi, moci vidět
Kristovu věrnost Jeho zaslíbením toho, že bude budovat svou Církev a nikdy ji neopustí a brány
pekel proti ní neobstojí, dalo našim srdcím o to větší vděčnost za Boží svrchovanou milost, která v
tomto světě slavně koná už celá tisíciletí. V historických vyznáních Církve jsme našli lék pro dnešní
českou Církev a odpověď na otázky, kterými jsme se v našich životech protloukali celé roky...

„Křesťane, čemu věříš?“ je otázka, které se drtivá většina dnešní české Církve bojí, protože
ví,  že  nemá odpovědi,  protože  ví,  že  by  se  rozkoktala  a  možná ze  sebe  nějak  vypáčila  „čtyři
duchovní zákony“™... a přece, jedná se o otázku, kterou si Církev kladla celá staletí a společně s
láskou a jednotou vyznávala „Věřím v jednoho Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného...“

Jak je možné, že drtivá většina českých křesťanů od svých starších a kazatelů a rodičů a
vedoucích mládeží a hrdinných profesionálních křesťanů z Ameriky, kteří v Česku vůbec nejsou na
prázdninách,  nikdy  neslyšela  o  Atanášově  vyznání  nebo  o  chalkedonském  vyjádření  dvou
Kristových  přirozeností,  tedy  o  dokumentech,  které  zásadním  způsobem  utvářely  historii  celé
křesťanské civilizace?

Rozum nad tím zůstává stát, ale důsledek je až příliš bolestně zjevný – Církev, která nezná
víru, ke které se hlásí, Církev, jejíž vysvětlení Svaté Trojice bude z drtivé většiny kacířské, Církev,
které dominují učení, o kterých nikdo napříč církevní historií neslyšel...

Církev, která se donekonečna tluče na nikam nevedoucích debatách a pseudokázáních na
témata, která se ani v nejmenším nepřibližují k plnosti toho, co Písmo v Židům 5:12-6:3 nazývá
mlékem, od kterého je třeba se posunout dál. ...a která zároveň ani neví, že má možnost posadit se u
nohou učitelů, které Bůh Církvi dal v minulých generacích,  aby se nasytila u nich, když ji její
vlastní pastýři nekrmí.

Církev, která nemůže obstát.

...a protože tuto Církev milujeme, protože nás s ní pojí náš společný Pán a křest ve jméno
Trojjediného Boha, a protože toužíme vidět, jak skládá národy Kristu k nohám, chceme jí pomoci,
aby se mohla „držet toho, k čemu jsme již dospěli“ (Fp 3:16).

Historická  reformovaná  vyznání  nejsou  dokonalá,  nejsou  vdechnutá  Bohem,  nejsou
konečným standardem víry  –  a  protože  Kristus  buduje  svou Církev  navzdory  jejím chybám a
rozdělením, cenné vhledy a postřehy se dají najít i v dalších tradicích – což však nic nemění na tom,
že poskytují velmi dobrou kostru a velmi dobrý systematický základ, na kterém se dá stavět dále.

Proto touto knihou chceme vyzvat naše bratry a  sestry v Kristově Církvi,  aby ctili  páté
přikázání a byli ochotní se učit od otců a matek ve víře, kteří sloužili našemu společnému Králi už
dlouho  před  námi.  Aby  byli  ušlechtilí  po  vzoru  berojských  (Sk  17:10-11)  a  předtím,  než  zde
obsažená tvrzení přijmou nebo odmítnou, je zkoumali podle Písma – a to i proto, že právě tak by to
jejich autoři chtěli.

Chceme, aby tato kniha byla pozváním k tomu, co jsme (nejen my) nazvali reformačním
katolicismem.  Reformačním katolicismem rozumíme křesťanství,  které  si  cení  věrných svatých
napříč historií Církve, které si váží historických vyznání, liturgií a tradic Božího lidu, ale zároveň je
ochotné kdykoliv a okamžitě činit pokání a stávat se věrnějším učení Písem. Křesťanství, které si
uvědomuje, že reformace nebyla, není a nesmí být snahou Církev rozbít a rozštěpit, ale že jejím
posláním  a  povinností  je  ukazovat  na  standard  Božího  Slova,  aby  tak  Církev  mohla  lépe  a
důsledněji  učedničit  národy  jako  zářící  město  na  hoře.  Křesťanství,  které,  slovy  Nicejsko-



konstantinopolského vyznání, věří  „v jednu svatou, všeobecnou [neboli katolickou],  apoštolskou
Církev“ a vyznává „jeden křest na odpuštění hříchů,“ zatímco očekává „vzkříšení mrtvých a život
budoucího věku.“ Křesťanství, které, ať už se to našim tradicím líbí nebo ne, zastává, že prubířským
kamenem víry je věrnost vůči Kristu jako svrchovanému Králi nade vším, protože On je Ten, kdo
svým Duchem a svátostmi, které Církvi dal, vymezuje, vede, soudí a podpírá svůj lid. Křesťanství,
které  přijímá  a  vybízí  k  věrnosti  všechny,  kdo  byli  pokřtěni  ve  jméno  Trojjediného  Boha.
Křesťanství, které si uvědomuje, že už nejsme v šestnáctém a sedmnáctém století, a které je ochotné
se nadále reformovat a učedničit národy k poslušnosti víry Kristu k slávě.

Kéž se Bůh smiluje a dá, aby tato kniha byla alespoň malým krokem tímto směrem.

Jan Prorok
Den po Svatém Markovi

L. P. 2018

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

(základní vyznání křesťanské víry, pravděpodobně z konce 1. stol.)

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho:
jenž se počal z Ducha Svatého,

narodil se z Marie panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,

byl ukřižován, zemřel a byl pohřbem,
sestoupil do podsvětí,1

třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,
svatou Církev obecnou,
svatých společenství,2

hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

Amen.

NICEJSKO-KONSTANTINOPOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

(jedno z nejdůležitějších vyznání křesťanské víry,
především co se týče většího zdůraznění a rozpracování Kristova božství;

doplnění Nicejského vyznání [L.P. 325] z Prvního konstantinopolského koncilu [L.P. 381])

1 Pozn. př.: Var: „sestoupil do pekel“.
2 Pozn. př.: Var: starší synonymní vyjádření „svatých obcování“.



Věřím v jednoho Boha, Otce Všemohoucího,
Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
zrozeného z Otce před všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož3 je vše stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe,
skrze Ducha Svatého se stal tělem z Marie panny a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován pod Pontským Pilátem; byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písem,
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Otce

a znovu přijde ve slávě, aby soudil živé a mrtvé,
a Jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a Dárce života,
který vychází od Otce i Syna,

s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován,
a který mluvil skrze proroky.

Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů,

očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
Amen.

CHALKEDONSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

(vyznání definované Chalkedonským koncilem L.P. 451;
definuje učení o hypostatické unii, neboli o vztahu přirozeností Pána Ježíše Krista)

Podle příkladu svatých otců všichni jednomyslně učíme jednoho a téhož Syna, Pána našeho, Ježíše
Krista, téhož dokonalého v božství i téhož dokonalého v lidství, opravdu Boha a opravdu Člověka,
téhož z rozumné duše a těla, soupodstatného s Otcem podle božství, téhož soupodstatného s námi

podle lidství, nám podobného ve všem kromě hříchu, zrozeného z Otce před věky podle božství i v
posledních dnech téhož pro nás a pro naši spásu z Marie panny Bohorodičky podle lidství;

(Učíme tedy) jednoho a téhož Krista, Syna, Pána, Jednorozeného, jehož vyznáváme ve dvou
přirozenostech bez smíšení, beze změny, bez rozdělení a bez oddělení, a to tak, že odlišnost Jeho

přirozeností není jejich jednotou zrušena – spíše jsou tak zachovány vlastnosti obou přirozeností – a
setkávají se v jediné osobě nebo jediném zpodstatnění, nikoliv ve dvou rozdělených či oddělených
osobách, nýbrž v jednom a témž Synu, Jednorozeném Bohu-Slovu, Pánu, Ježíši Kristu; jak o Něm
nejprve hovořili proroci, jak nás učil sám Pán Ježíš Kristus, a jak nám to předalo vyznání víry otců.

ATANÁŠOVO VYZNÁNÍ VÍRY

(vyznání pojmenované po Svatém Atanáši Alexandrijském; velmi jasně definuje trojiční učení;
pochází pravděpodobně z konce pátého století)

3 Pozn. př.: = skrze Krista.



Pokud někdo má být spasen, je v prvé řadě třeba, aby se držel obecné víry. Jestliže ji někdo
nezachová neporušenou a neposkvrněnou, bezpochyby zahyne navěky. Obecná víra je pak tato:

Abychom uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v jednotě; abychom ani nezaměňovali Osoby,
ani nerozdělovali podstatu. Jiná je totiž Osoba Otce, jiná Osoba Syna, jiná Osoba Ducha Svatého.

Avšak božství Otce, Syna a Ducha Svatého je jedno, stejná je jejich sláva, souvěčná jejich
vznešenost.

Jaký je Otec, takový je Syn, takový je Duch Svatý. Nestvořený je Otec, nestvořený je Syn,
nestvořený je Duch Svatý. Nekonečný je Otec, nekonečný je Syn, nekonečný je Duch Svatý. Věčný
je Otec, věčný je Syn, věčný je Duch Svatý. A přece nejsou tři věční, ale jeden věčný. Také nejsou

tři nestvoření, ani tři nekoneční, ale jeden nestvořený a jeden nekonečný. Podobně je Otec
Všemohoucí, Syn Všemohoucí a Duch Svatý Všemohoucí. A přece nejsou tři Všemohoucí, ale

jeden Všemohoucí. Tak je Otec Bůh, Syn Bůh a Duch Svatý Bůh. A přece nejsou tři Bohové, ale
jeden Bůh. Stejně tak je Pánem Otec, Pánem je Syn a Pánem je Duch Svatý. A přece nejsou tři Páni,
ale jeden Pán. Proto nás křesťanská pravda vede, abychom vyznávali jednotlivě každou Osobu jako

Boha a Pána. Zároveň nám obecné náboženství zakazuje říkat, že existují tři Bohové nebo Páni.
Otec není učiněn z ničeho: nebyl ani stvořen, ani zrozen. Syn je jen z Otce, neučiněný, nestvořený,
ale zrozený. Duch Svatý je z Otce a Syna: neučiněný, nestvořený, nezrozený, ale vycházející. Jeden

je tedy Otec, nikoli tři Otcové; jeden je Syn, nikoli tři Synové; jeden je Duch Svatý, nikoli tři
Duchové Svatí. A v této Trojici není nikdo dřív nebo později, nikdo není větší ani menší, ale

všechny tři Osoby jsou navzájem souvěčné a navzájem rovné. Proto je vždy třeba uctívat, jak již
bylo řečeno, jednotu v Trojici a Trojici v jednotě. Chce-li kdo být spasen, musí takto smýšlet o

Trojici.

Pro věčnou spásu je však také třeba věrně věřit ve vtělení našeho Pána Ježíše Krista.
Správnou vírou totiž je, abychom věřili a vyznávali, že náš Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, je Bohem i
člověkem. Je Bůh, zrozený před věky z podstaty Otce; je člověk, narozený do světa z podstaty své
matky. Je dokonalým Bohem a dokonalým člověkem, složeným z rozumné duše a lidského těla. Je
roven Otci podle božství, ale menší než Otec podle lidství. I když je Bohem i člověkem, nejsou dva
Kristové, ale jeden Kristus. Jeden nikoli proto, že by se božství stalo tělem, ale proto, že lidství bylo

přijato do Boha. Zcela a pouze jeden, ne ve spojení podstat, ale v jednotě osoby. Neboť jako
rozumná duše a tělo jsou jeden člověk, tak Bůh a člověk jsou jeden Kristus.

Ten trpěl pro naši spásu, sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých; vystoupil na nebesa, sedí
po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Při jeho příchodu všichni

lidé vstanou se svými těly a vydají účet ze svých skutků. A ti, kdo konali dobro, půjdou do věčného
života, ti, kdo konali zlo, do věčného ohně. Taková je obecná víra. Kdo ji pevně a věrně nezastává,

nemůže být spasen.
Amen.



HEIDELBERSKÝ KATECHISMUS

(nejrozšířenější věroučná pomůcka a standard víry v reformovaných církvích; vydán v Heidelberku
v roce 1563; autory jsou Zachariáš Ursinus a Kaspar Olevianus; první ze standardů reformovaných

Tří forem jednoty, které tvoří hlavní vyznavačské spisy kontinentálního kalvinismu)

Úvod
Den Páně 1

1. Co je tvým jediným potěšením v životě i smrti?
Mým jediným potěšením v životě i smrti je, že nejsem sám svůj, ale tělem i duší patřím mému 
věrnému Spasiteli Ježíši Kristu, který svou drahou krví dokonale zaplatil za všechny mé hříchy a 
vykoupil mě z veškeré ďáblovy moci. Chrání mě tak, že bez vůle mého Otce v nebesích mi nemůže 
spadnout jediný vlas z hlavy a vše mi společně musí sloužit ke spasení. Proto mě také ujišťuje svým
Svatých Duchem o životě věčném a dává mi srdce, které je ochotné a připravené žít nadále jen pro 
Něho.

Ř 14:7-8; 1. Kor 6:19-20; 1. Kor 3:23; 1. Pt 1:18-19; 1. J 1:7, 2:2; 1. J 3:8; J 6:39; Mt 10:29-31; L 
21:18; Ř 8:28; 2. Kor 1:21-22; Ef 1:13-14; Ř 8:16; Ř 8:1.

2. Kolik věcí potřebuješ znát, abys takto potěšen mohl požehnaně žít i zemřít?
Abych mohl takto potěšen požehnaně žít i zemřít, potřebuji znát tři věci. Za prvé, jak velký je můj 
hřích. Za druhé, jak jsem vykoupen ze všech svých hříchů a bídy. Za třetí, jak mám být Bohu za své
vykoupení vděčný.

L 24:46-48; 1. Kor 6:11; Ti 3:3-7; J 9:41, 15:22; J 17:3; Ef 5:8-11; 1. Pt 2:9-12; Ř 6:11-14.

První část: O bídě člověka

Den Páně 2

3. Odkud poznáváš svou bídu?
Svou bídu poznávám z Božího zákona.

Ř 3:20, 7:7.

4. Co od nás Boží zákon požaduje?
Boží zákon od nás požaduje to, co nás Kristus stručně učí ve 22. kapitole Matoušova evangelia: 
„Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je 
největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto 
dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“

Dt 6:5; Lev 19:18; Mt 22:37-40; L 10:27.

5. Můžeš to všechno dokonale plnit?
Ne, nemohu to vše dokonale plnit, protože mám od přirozenosti sklon nenávidět Boha i svého 
bližního.

Ř 3:10-12, 23; 1. J 1:8, 10; Ř 8:7; Ef 2:3.



Den Páně 3

6. Stvořil tedy Bůh člověka tak zlého a zvráceného?
Ne, Bůh nestvořil člověka tak zlého a zvráceného, ale stvořil ho dobrého a podle svého obrazu, tedy
skutečně spravedlivého a svatého, aby v pravdě poznával Boha, svého Stvořitele, aby Ho ze srdce 
miloval a žil s ním ve věčném požehnání k Jeho oslavě a chvále. 

Gen 1:26-27, 31; 2. Kor 3:18; Ko 3:10; Ef 4:24.

7. Odkud tedy tato zvrácená přirozenost člověka pochází?
Zvrácená přirozenost člověka pochází z pádu a neposlušnosti našich prvních rodičů Adama a Evy v 
ráji. Zde byla naše přirozenost porušena, a tak jsme všichni od našeho početí a narození hříšní. 

Gen 3; Ř 5:12, 18-19; Ž 51:6-7.

8. Jsme tedy natolik zvrácení, že jsme neschopní čehokoliv dobrého a tíhneme jen ke všemu 
zlému?
Ano, jsme natolik zvrácení, že jsme neschopní čehokoliv dobrého, leda bychom byli znovuzrozeni 
Duchem Svatým.

J 3:5-6; Gen 6:5; Jb 14:4; Iz 53:6.

Den Páně 4

9. Není Bůh vůči člověku nespravedlivý, když ve svém Zákoně žádá něco, co člověk nemůže 
naplnit?
Ne, Bůh není nespravedlivý, jelikož člověka stvořil tak, aby to vše naplnit mohl. Ale člověk, sveden
ďáblem, svou svévolnou neposlušností sebe i své potomky o tyto Boží dary oloupil.

Gen 3; J 8:44; Ef 4:24-25; Ř 5:12, 18, 19.

10. Nechá Bůh tuto neposlušnost a odpadlictví bez trestu?
Bůh rozhodně nenechá tuto neposlušnost a odpadnutí bez trestu, ale hněvá se strašlivým hněvem jak
nad lidskou vrozenou hříšností, tak i nad vykonanými hříchy, a spravedlivě je trestá zde i na 
věčnosti, jak sám řekl: „Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je.“

Ž 5:5-7; Ř 1:18; Ef 5:6; Žd 9:27; Dt 27:26; Ga 3:10.

11. Ale není snad Bůh také milosrdný?
Bůh skutečně je milosrdný, ale stejně tak je i spravedlivý. Proto Jeho spravedlnost vyžaduje, aby 
hřích, který se proviňuje proti nejvyšší Boží vznešenosti a svrchovanosti, byl potrestán 
nejpřísnějším, to jest věčným trestem na těle i na duši.

Ex 34:6-7; Ex 20:5; Ž 5:5-7; 2. Kor 6:14-16; Mt 25:45-46; Zj 14:11.



Druhá část: O vykoupení člověka

Den Páně 5

12. Když se tedy podle Božího spravedlivého soudu zasloužíme trest nyní i na věčnosti, jak 
můžeme tomuto trestu uniknout a opět být přijati do Boží přízně?
Bůh chce, aby se Jeho spravedlnost naplnila, a proto musíme za své viny plně zaplatit buď my sami,
nebo skrze někoho jiného.

Ex 20:5, 23:7; Iz 53:11; Ř 8:3-4.

13. Můžeme však zaplatit za své viny my sami?
My sami za své viny rozhodně zaplatit nemůžeme. Naopak, každý den svůj dluh ještě zvětšujeme.

Jb 9:2-3, 15:15-16; Mt 6:12; Ř 2:4-5.

14. Může tedy náš dluh zaplatit nějaká jiná stvořená bytost?  
Ne, žádná jiná stvořená bytost za nás náš dluh zaplatit nemůže. Za prvé proto, že Bůh nepotrestá 
žádnou jinou stvořenou bytost za hřích, kterého jsme se dopustili. A navíc, žádná stvořená bytost 
nemůže unést břemeno Božího věčného hněvu vůči hříchu, a tím od něj ostatní zachránit.

Ezk 18:4; Žd 2:14-18; Ž 130:3, Nah 1:6.

15. Jakého prostředníka a vykupitele musíme hledat?
Musíme hledat takového prostředníka a vykupitele, který je skutečným a spravedlivým člověkem, a 
přece je silnější než všechny stvořené bytosti – to znamená, že je zároveň skutečným Bohem.

1. Kor 15:21-22, 25-26; Jer 33:16; Iz 53:9, 11; 2. Kor 5:21; Žd 7:15-16, 26; Iz 7:14; Jer 23:5-6; J 
1:1; Ř 8:3-4.

Den Páně 6

16. Proč musí být skutečným a spravedlivým člověkem? 
Musí být skutečným člověkem, protože Boží spravedlnost vyžaduje, aby lidská přirozenost, která 
zhřešila, také hřích zaplatila. Spravedlivým pak musí být proto, že ten, kdo je sám hříšník, nemůže 
zaplatit za druhé.

Ř 5:12, 15; 1. Kor 15:21; Žd 2:14-16; Žd 7:26-27; 1. Pt 3:18; Iz 53:3-5.

17. Proč musí zároveň být pravým Bohem?
Zároveň musí být pravým Bohem, aby mohl mocí svého božství unést břemeno Božího hněvu na 
svém lidství, a tím nám vrátil spravedlnost a život. 

Iz 53:8; Sk 2:24; Iz 9:5; 1. Pt 3:18; J 3:16; Sk 20:28; 1. J 1:2; 2. Kor 5:21.

18. Kdo je tedy tím prostředníkem, který je zároveň pravým Bohem i skutečným a 
spravedlivým člověkem? 
Tím prostředníkem je náš Pán Ježíš Kristus, kterého nám Bůh daroval, aby byl naší moudrostí, 
spravedlností, posvěcením a vykoupením.

Mt 1:23; L 2:11; 1. Tim 2:5, 3:16; 1. Kor 1:30.



19. Odkud to víš?
Vím to ze svatého evangelia, které zjevil Bůh sám nejprve na počátku v ráji, poté ho nechal 
zvěstovat svatými praotci a proroky, zobrazil ho skrze oběti a jiné obřady Zákona, a nakonec ho 
naplnil ve svém milovaném Synu.

Gen 3:14-15, 12:3, 22:18, 49:10-11; Iz 53; Jer 23:5-6; Ř 1:2; Sk 3:22-24, 10:43; Žd 1:1; Lev 1-7; J 
5:46; Žd 10:1-10; Ř 10:4; Ga 4:4-5; Ko 2:17.

Den Páně 7

20. Jsou tedy všichni lidé skrze Krista spaseni, tak jako v Adamovi zahynuli?
Všichni lidé spaseni nebudou, ale jen ti, kteří jsou pravou vírou naroubování do Krista a přijímají 
všechna Jeho dobrodiní.

J 1:12-13; 1. Kor 15:22; Ž 2:12; Ř 11:16-21; Žd 4:2-3, 10:39.

21. Co je pravá víra?
Pravá víra je nejen jisté poznání, díky kterému považuji za pravdu vše, co nám Bůh zjevil ve svém 
Slově; je to i srdečná důvěra, kterou ve mně působí Duch Svatý skrze evangelium, že nejen jiným, 
nýbrž i mně Bůh daroval odpuštění hříchů, věčnou spravedlnost a spasení, a to vše z pouhé milosti a
jedině Kristovou zásluhou.

Jk 1:6; Ř 4:16-18; 5:1; 2. Kor 4:13; Fp 1:19, 29; Ef 2:7-9; Mt 16:17; Ř 1:16-17; 10:17; Ga 2:16, Ř 
3:23-25.

22. Čemu tedy musí křesťan nezbytně věřit?
Křesťan musí nezbytně věřit všemu, co je nám zaslíbeno v evangeliu, jak nás souhrnem učí články 
naší obecné a nepochybné křesťanské víry.

J 20:30-31; Mt 28:20.

Apoštolské vyznání víry

23. Jak znějí články křesťanské víry?
Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z 
Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřbem, sestoupil do pekel, 
třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odkud 
přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, svatých společenství, hříchů odpuštění, těla z 
mrtvých vzkříšení a život věčný.

O Svaté Trojici

Den Páně 8

24. Jak se tyto články dělí?
Články křesťanské víry se dělí na tři části. První pojednává o Bohu Otci a našem stvoření, druhá o 
Bohu Synu a našem vykoupení, třetí o Bohu Duchu Svatém a našem posvěcení.

1. Pt 1:2; 1. J 5:7.



25. Když je pouze jediná Božská Bytost, proč jmenuješ tři osoby: Otce, Syna a Ducha 
Svatého?
Jmenuji tři osoby, protože Bůh sám se takto zjevil ve svém Slově, totiž že tyto tři rozdílné Osoby 
jsou jediný, pravý a věčný Bůh. 

Dt 6:4; Iz 61:1; Ž 110:1; Mt 3:16-17, 28:19; 1. J 5:7.

O Bohu Otci a našem stvoření

Den Páně 9

26. Co věříš, když vyznáváš: „Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země“?
Věřím, že věčný Otec našeho Pána Ježíše Krista stvořil z ničeho nebe i zemi se vším, co je v nich, a 
že veškeré stvoření udržuje a spravuje svou věčnou moudrostí, úradkem a prozřetelností. Věřím 
také, že díky svému Synu Ježíši Kristu je i mým Bohem a Otcem, jemuž plně důvěřuji, a proto 
nepochybuji, že mě zaopatří vším potřebným pro mé tělo i mou duši. A také věřím, že mi obrátí v 
dobré vše to zlé, co na mne sesílá v tomto slzavém údolí světa, protože jako Všemohoucí Bůh to 
učinit může a jakožto věrný Otec to učinit také chce. 

Gn 1; Ž 33:6; Ž 104; Mt 10:29-30; Žd 1:3; Ž 115:3; J 1:12; Ř 8:15; Ga 4:5-7; Ef 1:5; Ž 55:23; Mt 
6:25-26; L 12:22-24; Ř 8:28; Ef 1:11; Ř 10:12; Mt 7:9-11.

O Boží prozřetelnosti

Den Páně 10

27. Co rozumíš Boží prozřetelností?
Boží prozřetelností rozumím všemohoucí a všudypřítomnou Boží moc, kterou Bůh jako svou 
vlastní rukou až dosud udržuje nebesa i zemi spolu se vším stvořením, a tak je spravuje a vládne 
nad nimi, že listí a tráva, déšť i sucho, plodné i neplodné roky, jídlo i pití, zdraví i nemoc, bohatství 
i chudoba, a vlastně úplně všechno se děje ne bez příčiny a náhodou, nýbrž přichází to z Jeho 
otcovské ruky.  

Sk 17:25-26; Sk 4:27-28; Žd 1:3; Jer 5:24; Sk 14:16-17; J 9:3; Př 22:2; Ř 5:3-5.

28. Jak nám prospívá vědět, že Bůh vše stvořil a že vše udržuje svou prozřetelností?
Uvědomění Božího stvořitelského díla a prozřetelnosti nám pomáhá být trpěliví ve všech 
protivenstvích, vděční ve štěstí a zdaru, a plně důvěřovat našemu věrnému Bohu a Otci i do 
budoucna, že nás žádné stvoření neodloučí od Jeho lásky, protože všechna stvoření jsou v Jeho ruce 
a bez Jeho vůle se nemohou dokonce ani pohnout. 

Ř 5:3-4; Jk 1:3; Jb 1:21; Dt 8:10; 1. Te 5:18; Ř 8:35, 38-39; Jb 1:12; Sk 17:25-28; Př 21:1.



O Bohu Synu a našem vykoupení v Jeho jménu

Den Páně 11

29. Proč je Syn Boží nazván Ježíš, což znamená „Spasitel“?
Syn Boží je nazván Ježíš, což znamená „Spasitel“, protože nás zachraňuje z našich hříchů, a proto u
nikoho jiného nesmíme spasení ani hledat ani očekávat, že je u něj najdeme.  

Mt 1:21; Žd 7:24-25; Sk 4:12; L 2:10-11.

30. Věří v jediného Spasitele Ježíše také ti, kteří hledají svou spásu a požehnání u svatých, u 
sebe samých nebo kdekoliv jinde?
Ti, kdo svou spásu hledají u svatých, u sebe samých nebo kdekoliv jinde, v jediného Spasitele 
Ježíše nevěří. Svými slovy se Jím možná vychloubají, ale svými skutky Ho jako jediného Spasitele 
zapírají. Buď totiž platí, že Ježíš není dokonalý Spasitel, nebo v Něm ti, kteří Ho pravou vírou 
přijímají jako Spasitele, musejí mít vše, co je pro jejich spásu třeba.

1. Kor 1:12-13, 30-31; Ga 5:4; Iz 9:5-6; Ko 1:19-20, 2:10; J 1:16; Mt 23:28; Sk 4:12.

O Jeho jménu

Den Páně 12

31. Proč je nazván Kristus, to znamená „Pomazaný“?
Kristus, to znamená „Pomazaný“, je nazván proto, že že je Bohem Otcem ustanoven a Duchem 
Svatým pomazán, aby byl naším nejvyšším Prorokem a Učitelem, který nám dokonale zjevil skrytý 
Boží úradek a Jeho vůli o našem vykoupení; dále aby byl naším Veleknězem, jenž nás vykoupil 
jediným obětováním svého těla a je stále živ, aby se za nás bez ustání přimlouval před Otcem; a 
konečně, aby byl naším věčným králem, jenž nám vládne svým Slovem a Duchem, chrání nás 
zachovává nás ve spasení, které nám vydobyl. 

Žd 1:9; Dt 18:15; Sk 3:22; J 1:18, 15:15; Ž 110:4; Žd 7:21, 25; Ř 5:9-10, 8:34; Ž 2:6; L 1:33; Mt 
28:18.

32. Proč se však ty nazýváš křesťanem?
Křesťanem se nazývám, protože jsem skrze víru údem Kristovým, a mám tak podíl na Jeho 
pomazání, abych i já vyznával Jeho jméno, vydával Mu sám sebe jako živou oběť díků, a se 
svobodným svědomím bojoval v tomto životě proti hříchu a ďáblu a potom s Kristem na věčnosti 
panoval nade vším stvořením. 

Sk 11:26; 1. J 2:20, 27; Sk 2:17; Mk 8:38; Ř 12:1; Zj 5:8-10; 1. Pt 2:9; Zj 1:6; 1. Tim 1:18-19; 2. 
Tim 2:12; Ef 6:12.



O Jeho božství

Den Páně 13

33. Proč se nazývá jednorozeným Synem Božím, když jsme přece i my Božími dětmi?
Jednorozeným Synem Božím se nazývá proto, že jedině Kristus sám je věčným, přirozeným Božím 
Synem, zatímco my jsme díky Němu za Boží děti přijati z milosti.

J 1:1-3; Žd 1:2; J 1:14, 18; Ř 8:15-17; Ef 1:5-6; J 1:12.

34. Proč Ho nazýváš naším Pánem?
Naším Pánem Ho nazývám, protože nás cele, naše tělo i duši, vysvobodil z hříchu a ze vší moci 
ďáblovy, a vykoupil nás pro sebe jako své vlastnictví, a to nikoliv zlatem nebo stříbrem, nýbrž svou 
převzácnou krví.

1. Pt 1:18-19; 1. Pt 2:9; 1. Kor 6:20; 1. Tim 2:5-6; Ko 1:13; Žd 2:14-15; 1. Kor 7:23.

O Jeho vtělení

Den Páně 14

35. Co znamená, že „se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny“?
„Počal se z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny“ znamená, že Boží věčný Syn, který je a 
zůstává pravým a věčným Bohem, vzal na sebe působením Ducha pravou lidskou přirozenost z těla 
a krve Panny Marie, aby se stal pravým semenem, čili potomkem, Davidovým, a byl tak stejný jako
Jeho bratři, kromě hříchu.

J 1:1; 10:30-36; Ř 1:3-4, 9:5; Ko 1:15-17; 1. J 5:20; Mt 1:18-23; J 1:14; Ga 4:4; Žd 2:14; L 1:32-35;
Ž 132:11; Ř 1:3; Fp 2:6-7; Žd 4:15, 7:26-27.

36. Jaký užitek máš z Kristova svatého početí a narození?
Z Kristova svatého početí a narození mám ten užitek, že Kristus je naším Prostředníkem a svojí 
nevinností a dokonalou svatostí přikrývá před Bohem můj hřích, v němž jsem byl počat a v němž 
stále ještě žiji.

1. Tim 2:5-6; Žd 2:16-17, 9:13-15; Ř 8:3; 2. Kor 5:21; Ga 4:4-5; 1. Pt 1:18-19; 1. Kor 1:30; Ž 32:1-
2.  

O Jeho smrti

Den Páně 15

37. Co rozumíš slovem „trpěl“?
Slovem „trpěl“ rozumím, že Ježíš Kristus na svém těle a duši nesl po celou dobu svého pozemského
života a zvláště na jeho konci Boží hněv vůči hříchu celého lidského pokolení, aby svým utrpením 
jako smírnou obětí vykoupil naše tělo i duši od věčného zatracení a získal nám Boží milost, přízeň, 
spravedlnost a věčný život.

1. Pt 2:24, 3:18; 1. Tim 2:6; Iz 53:12; 1. J 2:2, 4:10; Ř 3:24-26, 8:1-4; Ga 3:13; 1. Kor 5:7; Ef 5:2; 
Žd 9:12-15, 10:14; 1. Pt 1:18-19; J 3:16; 2. Kor 5:21. 



38. Proč trpěl pod soudcem Pilátem Pontským?
Trpěl pod Pilátem Pontským, aby jako nevinný byl odsouzen světským soudcem, a tím nás 
zachránil od přísného soudu Božího, který měl dopadnout na nás.

Sk 4:27-28; L 23:13-24; J 19:4, 12-16; Iz 53:4; Žd 69:5; 2. Kor 5:21; Ga 3:13. 

39. Znamená něco více, že byl ukřižován, než kdyby zemřel nějakou jinou smrtí?
Ano, to, že byl ukřižován, znamená více, než kdyby zemřel nějakou jinou smrtí. Jsem tím totiž 
ujištěn, že na sebe vzal zatracení, které leželo na mně, protože smrt na kříži byla prokleta Bohem.

Ga 3:13; Dt 21:23.

Den Páně 16

40. Proč bylo nutné, aby se Kristus pokořil, a to až k smrti?
Kristus se musel pokořit a vytrpět smrt, protože kvůli Boží spravedlnosti a pravdě nemohlo být za 
naše hříchy zaplaceno jinak než smrtí Božího Syna.

Ga 2:17; Ř 8:3; Fp 2:8; Žd 2:9, 14-15.

41. Proč byl pohřben?
Pohřben byl proto, aby tím bylo dosvědčeno, že skutečně zemřel.

Iz 53:9; Mt 27:59-60; L 23:52-53; J 19:38-42; Sk 13:29; 1. Kor 15:3-4.

42. Proč musíme také zemřít, i když za nás již zemřel Kristus?
My musíme také zemřít, i když za nás již zemřel Kristus, protože naše smrt není platbou za naše 
hříchy, nýbrž pouze odumřením hříchu a vstupem do věčného života.

J 5:24; Fp 1:21-24; Ř 7:24; 1. Te 5:9-10. 

43. Jaký další užitek máme z Kristovy oběti a smrti na kříži?
Další užitek z Kristovy oběti a smrti na kříži máme v tom, že skrze Jeho moc je spolu s Ním 
ukřižován, zabit a pohřben náš starý člověk, aby nám již více nevládly zlé touhy těla, nýbrž 
abychom Bohu přinášeli sami sebe jako oběť vděčnosti.

Ř 6:5-14, 12:1; Ef 5:1-2; Ko 2:11-12. 

44. Proč následuje „sestoupil do pekel“?
„Sestoupil do pekel“ následuje proto, abych byl ve svých nejtěžších zápasech a pokušeních ujištěn, 
že Ježíš Kristus, můj Pán, mne vysvobodil ze zoufalství a muk pekla skrze zoufalství, bolesti a 
hrůzy, které sám vytrpěl – zejména na kříži ale i předtím.

Ž 18:6-7; 116:3; Iz 53:10; Mt 26:36-34; 27:45-46; Žd 5:7-10.



O Jeho vzkříšení

Den Páně 17

45. Jaká dobrodiní nám přináší Kristovo zmrtvýchvstání?
Kristovo zmrtvýchvstání nám předně přináší to, že jím přemohl smrt, abychom měli podíl na 
spravedlnosti, kterou nám svou smrtí získal. Dále jsme Jeho mocí již nyní vzkříšeni k novému 
životu. A konečně, Kristovo vzkříšení je spolehlivou zárukou našeho požehnaného vzkříšení.

Ř 4:25, 6:4-11, 8:11; 1. Kor 15:12-23, 54-55; Fp 3:20-21; Ko 3:1-5; 1. Pt 1:3-5; Ef 2:4-6.  

O Jeho nanebevstoupení

Den Páně 18

46. Jak rozumíš slovům „vstoupil na nebesa“?
Slovům „vstoupil na nebesa“ rozumím tak, že Kristus byl před očima svých učedníků vzat ze země 
k Otci v nebi a zůstává tam k našemu dobru, dokud se opět nevrátí, aby soudil živé i mrtvé.

Mt 24:30, 26:64; Mk 16:19; L 24:50-51; Sk 1:9-11; Ř 8:34; Žd 4:14, 7:23-25, 9:24; Ef 4:10; Ko 3:1.

47. Není snad Kristus s námi až do konce světa, jak nám zaslíbil?
Kristus je s námi až do konce světa, jak nám zaslíbil. Je pravý člověk a pravý Bůh: ve své lidské 
přirozenosti již na zemi není, avšak ve svém božství, vznešenosti, milosti a v Duchu se od nás nikdy
nevzdaluje.

Mt 26:11, 28:18-20; J 14:16-19, 16:13, 16:28, 17:11; Sk 3:19-21; Ef 4:8-12; Žd 8:4.  

48. Není tím od sebe odděleno Kristovo lidství a božství, když Kristus není přítomen ve své 
lidské přirozenosti všude tam, kde je přítomen ve svém božství?
Obě Kristovy přirozenosti nejsou od sebe odděleny, protože božství je nepochopitelné, 
neomezitelné a všudypřítomné a z toho nutně vyplývá, že je mimo omezení lidské přirozenosti, 
kterou přijalo, přesto však je také v ní a zůstává s ní v jedné osobě sjednoceno.

Jer 23:23-24; Mt 28:6; Sk 7:48-19; J 1:14, 3:13, 11:15; Ko 2:9.

49. Co nám přináší Kristovo vystoupení na nebesa?
Kristovo vstoupení na nebesa nám přináší především to, že je před tváří svého Otce naším 
Přímluvcem. Dále pak, že máme své tělo v nebi jako pevnou záruku toho, že Kristus, jako naše 
Hlava, vezme k sobě i nás, své údy. A konečně i to, že nám Kristus sesílá jako závdavek svého 
Ducha, skrze jehož moc nehledáme věci pozemské, nýbrž věci nebes, kde Kristus sedí na pravici 
Boží.

J 14:2, 14:16, 17:24, 20:17; Sk 2:1-4:33; Ř 8:34;  2. Kor 1:21-22, 5:5; Ef 2:4-6; Fp 3:14; Ko 3:1-4; 
1. J 2:1.



O Jeho vládě

Den Páně 19

50. Proč je připojeno „sedí po pravici Boha“?
„Sedí po pravici Boha“ je připojeno, protože Kristus vstoupil na nebesa, aby se tak zjevil jako 
Hlava své Církve, skrze kterou Bůh Otec vše spravuje.

Ef 1:20-23; Ko 1:18; Mt 28:18; J 5:22-23.

51. Jaký prospěch máme ze slávy Krista, naší Hlavy?
Ze slávy Krista, naší Hlavy, máme prospěch předně v tom, že skrze svého svatého Ducha na nás, 
své údy, vylévá nebeské dary a milosti. A dále že nás svou mocí chrání a zachovává od všech 
nepřátel.

J 10:27-30; Ef 4:7-12; Sk 2:33; Ž 2:9, 110:1-2; Zj 19:11-16. 

52. Jak tě potěšuje, že Kristus znovu přijde „soudit živé i mrtvé“?
Kristův příchod k soudu živých i mrtvých mě potěšuje tím, že ve všem zármutku a pronásledování 
očekávám se zdviženou hlavou z nebe právě toho Soudce, který se již předtím postavil místo mne 
před Boží soud a sňal ze mne všechnu kletbu a odsouzení. Přijde a uvrhne všechny své i mé 
nepřátele do věčného zatracení, avšak mě spolu se všemi vyvolenými vezme k sobě do nebeských 
radostí a slávy.

Mt 25:31-46; L 21:28; Ř 8:22-25; Fp 3:20-21; 1. Te 4:16-17; 2. Te 1:6-10; Ti 2:13-14.

O Bohu Duchu Svatém a našem posvěcení

Den Páně 20

53. Co věříš o Duchu Svatém?
O Duchu Svatém předně věřím, že je souvěčný Bůh s Otcem i Synem. Dále pak že byl dán také 
mně, aby mi dal skrze pravou víru mít podíl na Kristu a všech Jeho požehnáních, aby mě potěšoval 
a zůstával při mně navěky.

Gen 1:1-2; Iz 48:16; Mt 28:19; J 14:16-17, 15:26; Sk 5:3-4, 9:31; 1. Kor 3:16, 6:17-19; 2. Kor 1:21-
22; Ga 3:14, 4:6; Ef 1:13; 1. Pt 1:2, 4:14. 

Den Páně 21

54. Co věříš o Kristově „svaté Církvi obecné“?
O Kristově „svaté Církvi obecné“ věřím, že Boží Syn ze všech lidských pokolení od počátku světa 
až do jeho konce shromažďuje, chrání a zachovává k věčnému životu skrze Ducha Svatého a své 
Slovo své vyvolené společenství v jednotě pravé víry. Dále věřím, že jsem živou součástí tohoto 
společenství a že jím na věky také zůstanu.

Gen 26:4; Iz 59:21; Sk 2:42-47, 20:28; J 10:11; 10:28-30; Ř 8:29-30; Ef 1:10-13; 4:3-6; 5:26;Iz 
59:21; Ř 1:16; 10:14-17; 1. Kor 1:8-9; 11:26; Mt 16:18; 1. J 2:19; 3:21.



55. Co rozumíš „společenstvím svatých“?
„Společenstvím svatých“ předně rozumím, že všichni věřící i každý jednotlivě mají jakožto údy 
Kristova společenství podíl na Kristu i na všech Jeho pokladech a darech. Dále věřím, že každý 
musí znát svoji povinnost ochotně a s radostí používat své dary k prospěchu a spáse údů ostatních.

1. J 1:3; 1. Kor 1:9; Ř 8:32; 1. Kor 12:12-13, 21; 1. Kor 13:5; Fp 2:4-6. 

56. Co věříš o „odpuštění hříchů“?
O „odpuštění hříchů“ věřím, že díky Kristově zástupné oběti Bůh již nikdy nevzpomene na žádný z 
mých hříchů ani na mou hříšnou přirozenost, se kterou zápasím po celý svůj život. Z milosti mi 
naopak připočítává Kristovu spravedlnost, abych již nikdy nemusel přijít před Boží soud a být 
odsouzen.

Ř 8:1-4; 1. J 2:2; 2. Kor 5:19,21; Jer 31:34; Ž 103:3, 10-12; Ř 7:24-25; J 3:18.

Den Páně 22

57. Jak tě potěšuje „vzkříšení z mrtvých“?
„Vzkříšení z mrtvých“ mě potěšuje tím, že nejen, že okamžitě po tomto životě bude má duše 
vyzdvižena ke Kristu, její Hlavě, ale i toto mé tělo bude Kristovou mocí vzkříšeno a opět spojeno s 
mou duší a bude proměněno do stejné podoby, jako má oslavené tělo Kristovo.

L 16:21; 23:43; Fp 1:21-23; Jb 19:25-27; 1. Kor 15:20, 42-46, 53-54; Fp 3:21; 1. J 3:2.

58. Jak tě potěšuje článek o věčném životě?
Článek o věčném životě mě potěšuje tím, že již nyní ve svém srdci prožívám počátek věčné radosti. 
Po tomto životě však získám dokonalé spasení, které žádné oko nevidělo a žádné ucho neslyšelo a 
ani člověku na mysl nepřišlo, abych v něm věčně oslavoval Boha.

J 17:3; Ř 14:17; 2. Kor 5:2-3; 1. Kor 2:9; J 17:24; Ř 8:23; 1. Pt 1:8.

O ospravedlnění

Den Páně 23

59. Jaký užitek máš nyní z toho, když tomu všemu věříš?
Když všemu tomu věřím, jsem před Bohem spravedlivý v Kristu a jsem dědicem věčného života.

Abk 2:4; J 3:36; Ř 1:17; 5:1-2; 8:16; Ti 3:7.

60. Jak jsi spravedlivý před Bohem?
Před Bohem jsem spravedlivý jedině pravou vírou v Ježíše Krista. Takže když mě obviňuje mé 
svědomí, že jsem těžce zhřešil proti všem Božím přikázáním a žádné z nich nikdy nezachoval a 
stále ještě jsem nakloněn ke všemu zlému, přesto mi Bůh bez jakékoliv mé zásluhy a z pouhé 
milosti připisuje Kristovo dokonalé zadostiučinění, spravedlnost a svatost. Přistupuje ke mně, jako 
bych nikdy nezhřešil, ano, jako bych sám zcela naplnil veškerou poslušnost, kterou za mne naplnil 
Kristus, jen když toto dobrodiní přijímám věřícím srdcem.

Ř 3:21-28; Ga 2:16; Ef 2:8-9; Fp 3:8-11; Ř 3:9-10; Ř 7:26; Dt 9:6; Ez 36:22; Ti 3:4-5; Ř 3:24; Ef 
2:8; 1. J 2:2; Ř 4:3-5; 2. Kor 5:17-19; 1. J 2:1; Ř 4:24-25; 2. Kor 5:21; J 3:18; Sk 16:30-31; Ř 3:22, 
28; 10:10.



61. Proč říkáš, že jsi spravedlivý pouze skrze víru?
Že jsem spravedlivý pouze skrze víru, neříkám proto, že bych se Bohu líbil kvůli hodnotě své víry, 
ale proto, že mou spravedlností před Bohem je pouze Kristovo zadostiučinění, Jeho spravedlnost a 
svatost. Já je však nemohu přijmout a přivlastnit si jinak než skrze víru.

1. Kor 1:30-31; 2:2; Iz 53:5; Ř 4:16; 10:10; Ga 3:22; 1. J 5:10-12.

Den Páně 24

62. Proč nám před Bohem nemohou naše dobré skutky plně nebo částečně zajistit 
spravedlnost?
Naše dobré skutky nám nemohou před Bohem zajistit spravedlnost plně ani částečně, protože k 
tomu, aby spravedlnost před Božím soudem obstála, musí být zcela dokonalá a ve všech ohledech 
plně v souladu s Božím zákonem. V tomto životě jsou však i naše nejlepší skutky nedokonalé a jsou
poskvrněny hříchem.

Dt 27:26; Ga 3:10; Iz 64:6; Fp 3:12; Jk 2:10.

63. Jakže! Jak to, že si svými dobrými skutky nic nezasluhujeme, když je Boží vůlí je 
odměňovat v tomto i v budoucím životě?
Tato odměna se neděje ze zásluh, nýbrž z milosti.

Mt 5:12; Lk 17:10; Ř 11:6; 2. Tim 4:7-8; Žd 11:6.

64. Nečiní však takové učení z lidí osoby lehkomyslné a rouhavé?
Toto učení nečiní z lidí osoby lehkomyslné a rouhavé, protože je nemožné, aby ti, kteří jsou pravou 
vírou vštípeni v Krista, nepřinášeli ovoce vděčnosti.

Mt 7:18; L 6:43-45; J 15:5; Ř 6:1-2.

O svátostech

Den Páně 25

65. Odkud pochází víra, která jediná nám dává podíl na Kristu a všech Jeho dobrodiních?
Víru, která nám dává podíl na Kristu a všech Jeho dobrodiních, působí v našich srdcích Duch Svatý 
skrze kázání svatého evangelia a potvrzuje ji přijímáním svatých svátosti.

J 3:5; Ř 10:17; 1. Kor 2:10-14; Ef 2:8; Fp 1:29; Ř 10:17; 1. Pt 1:23-25; Mt 28:19-20; Ř 4:11; 1. Kor
10:16.

66. Co jsou svátosti?
Svátosti jsou viditelná svatá znamení a pečetě, které Bůh ustanovil proto, aby skrze ně plněji 
vyhlašoval a zpečeťoval zaslíbení evangelia, tedy to, že nám na základě jediné, neopakovatelné 
Kristovy oběti dokonané na kříži, z milosti udílí odpuštění hříchů a věčný život.

Gen 17:11; Dt 30:6; Ez 20:12; Ř 4:11; Žd 9:8-9; Mt 26:27-28; Sk 2:38; Žd 10:10.



67. Mají tedy Boží Slovo i svátosti odkazovat naši víru k oběti Ježíše Krista na kříži jako k 
jedinému základu našeho spasení?
Ano, Boží Slovo i svátosti mají odkazovat naši víru k oběti Ježíše Krista na kříži jako k jedinému 
základu našeho spasení, neboť Duch Svatý nás učí v evangeliu a ujišťuje nás svátostmi, že celé naše
spasení je založeno na jediné oběti Ježíše Krista, kterou pro nás přinesl na kříži.

Sk 2:41-42; Ř 6:3; 1. Kor 11:26; Ga 3:27; Žd 9:12.

68. Kolik svátostí ustanovil Kristus v Nové smlouvě či v Novém zákoně?
Kristus v Novém zákoně ustanovil dvě svátosti, a to křest svatý a svatou večeři Páně.

Mt 28:19-20; 1. Kor 11:23-26.

O svatém křtu

Den Páně 26

69. Jak je ti ve svatém křtu oznamováno a zpečetěno, že máš podíl na jediné oběti Ježíše 
Krista na kříži? 
Tak, že Kristus ustanovil toto vnější obmytí vodou a připojil k němu slib, že jsem obmyt Jeho krví a
jeho Duchem od veškeré nečistoty své duše, tedy od všech svých hříchů, tak jistě, jako jsem zvenku
obmyt vodou, kterou se obyčejně smývá špína z těla.

Mt 28:19-20; Sk 2:38; Mt 3:11; Mk 1:4; J 1:33; Sk 2:38; Ř 6:3-4; 1. Pt 3:21.

70. Co znamená být obmyt krví a Duchem Kristovým?
Být obmyt krví a Duchem Kristovým znamená, že máme odpuštění hříchů od Boha pouhou milostí 
díky Kristově krvi, kterou za nás prolil na kříži. Znamená to také, že jsme obnoveni Duchem 
Svatým a posvěceni, abychom byli Kristovými údy, abychom stále více umírali hříchu a vedli 
zbožný a bezúhonný život.

Ez 36:25-27; Za 13:1; Ef 1:7; Žd 12:24; 1. Pt 1:2; Zj 1:5; 7:14; J 1:33; 3:5-8; Ř 6:4; 1. Kor 6:11; 
12:13; Ko 2:11-12; Žd 9:14.
 
71. Kde Kristus zaslíbil, že jsme obmyti Jeho krví a Duchem tak jistě jako vodou křtu?
Při ustanovení křtu, které zní takto: „Jděte a učedničte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i 
Syna i Ducha Svatého.“ „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ 
Toto zaslíbení je opakováno tam, kde Písmo nazývá křest „obmytím znovuzrození“ a „smytím 
hříchů“.

Mt 28:19; Mk 16:16; Ti 3:5; Sk 22:16.

Den Páně 27

72. Je vnější křest vodou samotným obmytím od hříchů?
Vnější křest vodou není samotným obmytím od hříchů, protože od všech hříchů nás očišťují pouze 
krev Ježíše Krista a Duch Svatý.

Ef 5:26; 1. Pt 3:21; Mt 3:11; 1. Kor 6:11; 1. Pt 3:21; 1. J 1:7.



73. Proč tedy Duch Svatý nazývá křest „obmytím znovuzrození“ a „smytím hříchů“?
Bůh takto mluví ze závažného důvodu. Chce nás totiž nejen učit, že stejně jako se vodou odstraňuje 
tělesná nečistota, tak se odstraňují naše hříchy krví a Duchem Kristovým, ale především nás touto 
božskou zárukou a znamením ujišťuje, že jsme od svých hříchů duchovně obmyti tak skutečně, jako
jsme navenek obmyti vodou.

1. Kor 6:11; Zj 1:5; 7:14; Sk 2:38; Ř 6:3-4; Ga 3:27.

74. Mají se křtít také nemluvňata?
Nemluvňata se mají křtít také, protože stejně jako dospělí patří do Boží smlouvy a Božího lidu. 
Stejně jako dospělým je také jim zaslíbeno vykoupení z hříchů skrze krev Ježíše Krista a i Duch 
Svatý, který je autorem víry. Proto musí být nemluvňata křtem jakožto znamením smlouvy přijata 
do křesťanské Církve a odlišena od dětí nevěřících – ve Starém zákoně se tak dělo skrze obřízku, 
místo níž je v Novém zákoně či v Nové smlouvě ustanoven křest.

Gen 17:7; Mt 19:14; Ž 22:11; Iz 44:1-3; L 1:14-15; Sk 2:38-39; 16:31; Sk 10:47; 1. Kor 7:14; Gen 
17:9-14; Ko 2:11-13.

O svaté večeři Páně

Den Páně 28

75. Jak je ti svatou večeří Páně oznamováno a zpečetěno, že máš podíl na jediné oběti Ježíše 
Krista na kříži a všech Jeho dobrodiních?
Tak, že Kristus přikázal mně i všem věřícím jíst z tohoto lámaného chleba a pít z tohoto kalicha na 
Jeho památku, s čímž spojil tyto sliby: předně, že Jeho tělo bylo obětováno a zlomeno na kříži za 
mě a že Jeho krev byla za mě prolita, a to tak jistě, jako na vlastní oči vidím, že se pro mě láme 
chléb Páně a podává se mi kalich. Dále zaslíbil, že On sám sytí a živí moji duši k věčnému životu 
svým ukřižovaným tělem a napájí ji svou prolitou krví tak jistě, jako z ruky Božího služebníka 
přijímám a v ústech zakouším chléb a kalich Páně, které jsou mi podávány jako jistá znamení těla a 
krve Kristovy.

Mt 26:26-28; Mk 14:22-24; L 22:19-20; 1. Kor 10:16-17; 11:23-25; 12:13.

76. Co znamená jíst Kristovo ukřižované tělo a pít Jeho prolitou krev?
Jíst ukřižované Kristovo tělo a pít Jeho prolitou krev znamená, že věřícím srdcem nejen přijímáme 
celé Kristovo utrpení a smrt a skrze ně získáváme odpuštění hříchů a věčný život, nýbrž že jsme 
také více a více sjednocování s Jeho posvátným tělem, a to skrze Ducha Svatého, jenž přebývá 
zároveň v Kristu i v nás, a proto, ačkoliv On je v nebi a my na zemi, přesto jsme s ním spojeni – 
jsem masem z Jeho masa a kostmi z Jeho kostí a věčně žijeme z jednoho Ducha, jímž jsme 
spravováni tak, jako jsou údy jednoho těla spravovány jednou duší.

J 6:35, 40, 47-48, 50-54, 55-56; 1. Kor 12:13; Sk 1:9-11, 3:21; 1. Kor 11:26; Ko 3:1; 1. Kor 6:15, 
17, 19; Ef 3:16-19, 5:29-30, 32; 1. J 4:13; J 6:56-58, 63; 14:23; 15:1-6; Ef 4:15-16; 1. J 3:24.

77. Kde Kristus zaslíbil, že sytí věřící svým tělem a napájí svou krví tak jistě, jako jedí z 
lámaného chleba a pijí z kalicha?
V ustanovení večeře Páně, které zní: „Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, 
lámal jej a řekl: ‚Vezměte, jezte, toto je Mé tělo, které se za vás láme. To čiňte na mou památku.‘ 
Stejně vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je Nová smlouva, zpečetěná Mou krví; to čiňte, 
kdykoliv budete píti, na Mou památku.‘ Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, 
zvěstujete smrt Páně, dokud On nepřijde“ (1. Kor 11:23-26).



Toto zaslíbení je zopakováno svatým apoštolem Pavlem, když praví „Což není kalich požehnání, 
který žehnáme, společenstvím krve Kristovy? Což není chléb, který lámeme, společenstvím těla 
Kristova? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni jsme toho jednoho 
chleba účastni.“

1. Kor 10:16-17; 11:23-25.

Den Páně 29

78. Stávají se tedy chléb a víno skutečným Kristovým tělem a krví?
Chléb a víno se nestávají skutečným Kristovým tělem a krví, tak jako se voda při křtu neproměňuje 
v Kristovu krev ani sama o sobě není smytím hříchů, nýbrž je jejich znamením a potvrzením, které 
Bůh ustanovil, tak se ani chléb při večeři Páně nemění v samotné Kristovo tělo, i když podle 
podstaty, povahy a užití svátosti jej tělem Kristovým nazýváme.

Mt 26:26-29; Ef 5:26; Ti 3:5; 1. Kor 11:26-28; Gen 17:10-11; Ex 12:11, 13, 26-27, 43, 48; 1. Kor 
10:1-4, 16-17, 26-28.

79. Proč tedy Kristus nazývá chléb svým tělem a kalich svou krví, nebo také Novou smlouvou 
ve své krvi, a proč mluví apoštol Pavel o společenství Kristova těla a krve?
Kristus nazývá chléb svým tělem a kalich svou krví z velmi závažného důvodu, a to proto, že nás 
tím chce učit, že tak jako chléb a víno zachovávají tento časný život, tak i Jeho ukřižované tělo a 
prolitá krev jsou skutečným pokrmem a nápojem, kterým jsou naše duše živeny k životu věčnému. 
Ale především nás chce těmito viditelnými znameními a závdavky ujistit, že působením Ducha 
Svatého opravdu máme podíl na Jeho skutečném těle a krvi tak jistě, jako svými ústy přijímáme tato
svatá znamená na Jeho památku – a že veškerá Jeho utrpení i Jeho poslušnost jsou tak jistě naše, 
jako bychom to vše vytrpěli a vykonali my sami.

J 6:51-55; 1. Kor 5:16-17; 10:16-17; 11:26; Ř 6:5-11.

Den Páně 30

80. Jaký je rozdíl mezi večeří Páně a mší papežistů?
Rozdíl mezi večeří Páně a mší papežistů spočívá v tomto: Večeře Páně nám dosvědčuje, že máme 
plné a dokonalé odpuštění všech svých hříchů skrze jedinou oběť Ježíše Krista, kterou sám jednou 
provždy dokonal na kříži; také nám dosvědčuje, že jsme skrze Ducha Svatého vštípeni v Krista, 
jenž je svým pravým tělem nyní po pravici Otce v nebi a tam chce být uctíván.
Mše však učí, že živí ani mrtví nemají odpuštění hříchů skrze Kristovo utrpení, pokud za ně Kristus 
není kněžími denně obětován při mši. A dále učí, že Kristus je pod podobou chleba a vína tělesně 
přítomen, a proto v nich má být uctíván. Mše tedy ve své podstatě není nic jiného než popření 
jediné oběti a utrpení Ježíše Krista a zlořečené modlářství.

Mt 26:28; J 19:30; Žd 7:27; 9:12, 25-28; 10:10-12, 14; 1. Kor 6:17; 10:16-17; J 20:17; Sk 7:55-56; 
Žd 1:3; 8:1; L 24:52; J 4:21-24; 20:17; Sk 7:55; Fp 3:20-21; Ko 3:1; 1. Te 1:9-10; Mt 4:10; Žd 9, 
10.



81. Kdo má přistupovat ke stolu Páně?
Ke stolu Páně mají přistupovat ti, kteří se sami sobě nelíbí pro své hříchy, ale přesto důvěřují, že 
jsou jim odpuštěny a jejich ostatní slabost je přikryta Kristovým utrpením a smrtí, a ti, kteří touží, 
aby jejich víra byla více a více posilována a jejich život se stával lepším. Avšak nekajícní a pokrytci 
jedí a pijí sami sobě odsouzení.

Ž 51:5; 103:1-4; Mt 5:6; J 7:37-38; 1. Kor 10:19-22; 11:26-32.

82. Má tedy být dovolen přístup k večeři Páně těm, kteří se svým vyznáním a životem ukazují 
jako nevěřící a bezbožní?
Ne, protože tím je znevážena Boží smlouva a vyvolán Boží hněv nad celým sborem. Proto má 
křesťanská Církev povinnost podle řádu Kristova a podle Jeho apoštolů takové lidi na základě 
Úřadu klíčů vyloučit, dokud nenapraví své životy.

Ž 50:16-17; Iz 1:11-17; 66:3; Jer 7:21-23; Mt 7:6; 1. Kor 11:17-34; 2. Te 3:6; Ti 3:10-11.

O kázání a kázni

Den Páně 31

83. Co je Úřad klíčů?
Úřad klíčů je kázání svatého evangelia a křesťanská kázeň či exkomunikace. Jimi se Království 
nebeské otevírá věřícím a zavírá nevěřícím.

Mt 16:18-19; 18:18; L 24:46-47; J 20:21-23; 1. Kor 1:23-24.

84. Jak se nebeské Království otevírá a zavírá kázáním svatého evangelia?
Nebeské Království se otevírá a zavírá kázáním svatého evangelia tak, že podle Kristova příkazu je 
všem věřícím i každému jednotlivě zvěstováno a veřejně dosvědčováno, že pokud přijímají 
zaslíbení evangelia pravou vírou, jsou jim skutečně všechny jejich hříchy Bohem odpuštěny, a to 
díky Kristově zásluze. Naopak všem nevěřícím a pokrytcům je zvěstováno a dosvědčováno, že 
jestliže se nebudou upřímně kát a neobrátí se, spočívá na nich Boží hněv a věčné zatracení. Podle 
tohoto svědectví evangelia bude Bůh soudit v tomto i budoucím životě.

Iz 58:1; Mt 16:19; J 3:31-36; 8:24; 20:21-23; Sk 10:43; 2. Kor 2:15-16.

85. Jak se Království nebeské otevírá a zavírá křesťanskou kázní?
Království nebeské se křesťanskou kázní otevírá a zavírá tak, že podle Kristova příkazu jsou v 
bratrské lásce napomínáni všichni ti, kteří se nazývají křesťany, ale učení, které zastávají, či život, 
který žijí, jsou s tím neslučitelné. Pokud byli několikrát bratrsky napomenuti, a přesto své bludy či 
zlé cesty neopustí, pak je to sděleno Církvi nebo těm, kteří jsou k tomu v Církvi ustanoveni. A když 
nedbají ani jejich napomenutí, jsou vyloučeni z křesťanského společenství odepřením svátostí a 
vyloučeni Bohem samotným z Kristova království. Opět jsou však přijímáni za údy Kristovy i Jeho 
Církve, jestliže slibují a prokazují skutečnou nápravu.

Mt 18:15-20; L 15:20-24; 1. Kor 5:3-5, 11-13; 2. Kor 2:6-11; 2. Te 3:14-15; 2. J 1:10-11.



Třetí část: O vděčnosti

O posvěcování

Den Páně 32

86. Když jsme vykoupeni ze své bídy pouhou milostí skrze Krista a bez své zásluhy, proč 
musíme konat dobré skutky?
Dobré skutky musíme konat proto, že poté, co nás Kristus vykoupil a zachránil svou krví, také nás 
Duchem Svatým obnovuje ke svému obrazu, abychom celým svým životem svědčili a prokazovali 
Bohu vděčnost za Jeho požehnání, aby tak On byl námi oslavován. Dále také proto, abychom my 
sami byli ujištěni o své víře podle jejího ovoce a abychom svým zbožným životem získávali své 
bližní pro Krista.

Ř 6:16; 14:17-19; 12:1-2; 1. Kor 6:20; 1. Pt 2:5-10-12; 3:1-2; Mt 5:14-16; 7:17-18; Ga 5:6, 22-24; 
2. Pt 1:10-11.

87. Mohou tedy být spaseni ti, kteří se neodvrátí od svého nevděčného a nekajícného způsobu 
života k Bohu?
Ti, kdo se od svého nevděčného a nekajícného života neobrátí k Bohu, rozhodně nemohou být 
spaseni. Písmo totiž praví, že neřestníci, modláři, cizoložníci, zloději, lakomci, závistivci, opilci, 
utrhači, lupiči a jim podobní nemohou zdědit Boží Království.

1. Kor 6:9-10; Ga 5:19-21; Ef 5:5-6; 1. J 3:14-15.

Den Páně 33

88. V čem spočívá skutečné pokání a obrácení?
Skutečné pokání a obrácení spočívá ve dvojím: za prvé v umrtvení starého člověka a za druhé v 
obživení člověka nového.

Ř 6:4-6; 1. Kor 5:7; 2. Kor 5:17; Ef 4:22-24; Ko 3:5-10.

89. Co je umrtvení starého člověka?
Umrtvení starého člověka je opravdový, ze srdce vycházející zármutek nad hříchem, který 
způsobuje větší a větší nenávist vůči němu a odvracení se od něj.

Ž 51:51:5-6, 19; Jl 2:12-13; Ř 8:12-13; 2. Kor 7:10.

90. Co je obživení nového člověka?
Obživení nového člověka je srdečné radování se v Bohu skrze Krista, které nám dává zalíbení v žití 
podle Boží vůle ve všech dobrých skutcích.

Ž 51:10, 14; Iz 57:15; Ř 5:1; 6:10-11; 7:22; 8:10-11; 14:17; Ga 2:20.

91. Co jsou tedy dobré skutky?
Dobré skutky jsou pouze ty, které konáme z pravé víry v souladu s Božím zákonem a k Boží slávě, 
nikoliv ty, které jsou založeny na našich úvahách nebo lidských ustanoveních.

J 15:5; Ř 14:23; Žd 11:6; Lev 18:4; 1. S 15:22; Ef 2:10; 1. Kor 10:31; Dt 12:32; Iz 29:13; Ez 20:18-
20; Num 15:39; Mt 15:7-9.



O Desateru přikázání

Den Páně 34

92. Jak zní Boží zákon?
Boží zákon zní takto:
„Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít 
jiného boha mimo Mne.
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod 
zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh 
žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří Mě nenávidí,
ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří Mě milují a Má přikázání zachovávají.
Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, 
kdo bere Jeho jméno nadarmo.
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. 
Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani 
tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých 
branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne 
odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a posvětil ho.
Cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezavraždíš.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho 
otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému 
bližnímu.“

Ex 20; Dt 5; Ž 119:9; Mt 5:17-19; Ř 3:31; 10:5.

93. Jak se dělí tato přikázání?
Tato přikázání se dělí na dvě desky. První nás učí ve čtyřech přikázáních, jak musíme jednat vůči 
Bohu. Druhá deska nás učí v šesti přikázáních, co je naší povinností vůči našemu bližnímu.

Ex 34:28; Dt 4:13; Mt 22:37-40.

O prvním přikázání

94. Co požaduje Bůh v prvním přikázání?
V prvním přikázání Bůh požaduje, abych neohrožoval spásu a požehnání své duše, a abych se proto 
vyvaroval veškerého modlářství, veškerého čarování a věštění, všech pověr a také vzývání svatých 
a jiných stvořených bytostí a abych se těmito věcmi pohrdal. Také požaduje to, že mám správně 
poznávat jediného pravého Boha, Jemu samému mám důvěřovat a od Něho samotného očekávat ve 
vší pokoře a trpělivosti vše dobré. Boha samotného mám celým srdcem milovat, mít před Ním 
bázeň a ctít Ho, a to tak, že bych se spíše zřekl všech stvořených bytostí, než abych v nejmenším 
jednal proti Jeho vůli.

1. Kor 6:9-10; 10:10; 10:5-14; 1. J 5:21; Lev 19:31; Dt 18:9-12; Mt 4:10; 5:29-30; 10:20, 28, 37-39;
Zj 19:10; 22:8-9; J 17:3; Jer 17:5-7; 1. Pt 1:7; 5:5-6; Ř 5:3-4; Fp 2:14; Ko 1:10-11; Žd 10:36; Ž 
104:27-30; Iz 45:6-7; Jk 1:17; Dt 6:2, 5, 13; Mt 22:37; Ž 111:10; Př 1:7; 9:10; Sk 5:29.



95. Co je modlářství?
Modlářství je to, když místo a nebo vedle pravého Boha, který se zjevil ve svém Slově, člověk má 
nebo si vymýšlí něco jiného, v co skládá naději.

1. Le 16:26; Ž 62:6-8; 73:25-26; 81:9-10; Mt 6:24; J 2:23; 5:23; Ga 4:8-9; Ef 2:12; 5:5; Fp 3:19; 2. 
J 1:9.

O druhém přikázání

Den Páně 35

96. Co požaduje Bůh ve druhém přikázání?
Ve druhém přikázání Bůh požaduje, abychom ho nijak nezobrazovali ani Ho neuctívali žádným 
jiným způsobem, než jak přikázal ve svém Slově.

Dt 4:15-19; Iz 40:18-25; Sk 17:29; Ř 1:22-24; Lev 10:1-7; Dt 4:23-24; 12:30-32; 1. S 15:22-23; Mt 
15:9; J 4:23-24.

97. Smíme tedy vůbec vytvářet nějaká zobrazení?
Bůh nemůže a ani nesmí být vyobrazen žádným způsobem. Stvořené bytosti mohou být 
zobrazovány, ale Bůh zakazuje vytváření nebo vlastnění jakýchkoliv zobrazení k jejich uctívání 
nebo ke službě Bohu skrze ně.

Ex 23:24-25; 34:13-14, 17; Num 33:52; Dt 7:5; 12:3; 16:22; 2. Kr 18:4-5; Iz 40:25; J 1:18. 

98. Nemohou však být v kostelech tolerovány obrazy jako knihy pro nevzdělaný lid?
Obrazy nemohou být tolerovány ani jako knihy pro nevzdělaný lid, protože nesmíme předstírat, že 
jsme moudřejší než Bůh, který chce, aby Jeho lid byl vyučován ne němými modlami, ale živým 
kázáním Jeho Slova.

Ž 135:15-18; Jer 10:8; Abk 2:18-20; Ř 10:14-17; 2. Tim 3:16-17; 2. Pt 1:19.

O třetím přikázání

Den Páně 36

99. Co požaduje Bůh ve třetím přikázání?
Ve třetím přikázání Bůh požaduje, abychom Jeho jméno nezneužívali ani neznevažovali klením, 
falešnými přísahami či zbytečným přísaháním, a také to, abychom svým mlčením a přihlížením 
nebyli spoluviníky takových hrozných hříchů u druhých. Souhrnně řečeno – svaté Boží jméno 
máme užívat pouze s bázní a úctou, tak aby bylo námi řádně vyznáváno, vzýváno a oslavováno 
všemi našimi slovy i činy.

Lev 19:12; 24:10-17; Mt 5:37; 10:32-33; Jk 5:12; Lev 5:1; Př 29:24; Ž 99:1-5; Iz 45:23; Jer 4:2; Ř 
2:24; 10:9-10; Ž 50:14-15; 1. Tim 2:8; Ko 3:16-17; 1. Tim 6:1; 1. Pt 3:15.

100. Je tedy rouhání se Božímu jménu přísaháním a klením tak těžkým hříchem, že se Bůh 
hněvá i na ty, kteří, takovému jednání nebrání a nezakazují jej, jak jen mohou?
Ano, nepochybně. Dokonce ani není většího hříchu, který by Boha více popouzel k hněvu, než 
rouhání Jeho jménu. Proto také přikázal, aby tento hřích byl trestán smrtí.

Lev 5:1; 19:12; 24:15-16; Př 29:24-25.



Den Páně 37

101. Smíme tedy ve jménu Božím přísahat, pokud to činíme s patřičnou bázní?
Ve jménu Božím smíme přísahat, když to vyžadují státní úřady nebo pokud je to nutné, aby byla 
zachována a podpořena věrnost a pravda k Boží cti a k dobru bližního. Neboť taková přísaha je 
založena na Božím Slově, a proto ji lidé ve Starém i Novém zákoně právem a správně používali.

Dt 6:13; 10:20; Iz 48:1; Jer 4:1-2; Žd 6:16; Gen 21:24; 31:53-54; Joz 9:15, 19; 1. S 24:22; 1. Kr 
1:29-30; Ř 1:9; 2. Kor 1:23.
 
102. Smíme přísahat také při svatých nebo jiných stvořených bytostech?
Při svatých nebo jiných stvořených bytostech přísahat nesmíme. Při řádné přísaze se dovoláváme 
samotného Boha, aby On, který jediný zná lidská srdce, dosvědčil pravdu nebo mě potrestal, pokud 
přísahám křivě. Tato čest však nenáleží žádné jiné stvořené bytosti.

Ř 9:1; 2. Kor 1:23; Jer 5:7; Iz 65:16; Mt 5:34-37; 23:16-22; Jk 5:12.

O čtvrtém přikázání

Den Páně 38

103. Co vyžaduje Bůh ve čtvrtém přikázání?
Ve čtvrtém přikázání Bůh především požaduje, aby bylo zachováváno kázání Božího Slova a 
křesťanské vyučování [na školách] a abych zejména v den odpočinku pilně přicházel do 
shromáždění Boží Církve a zde se učil Božímu Slovu, měl účast na svatých svátostech, veřejně 
vzýval Pánovo jméno a přispíval na chudé a potřebné a pečoval o ně, jak se na křesťana sluší. Dále 
požaduje, abych pro všechny dny svého života zanechal svých zlých skutků a poddal se Pánu a dílu 
Ducha Svatého ve mně, a tak začínal již v tomto životě věčný sabat.

Dt 6:4-9, 20-25; 12:5-12; 1. Kor 9:13-14; 11:23-24, 33; 14:16, 19-33; 16:2; 1. Tim 2:1-2, 8-10; 
3:13-17; 4:13-14; 5:17; Ti 1:5; Ž 40:10-12; 68:27; Sk 2:42-47; 2. Tim 2:2, 15; Žd 10:23-25; Ř 
10:14-17; Ko 3:16; Ž 50:14; 2. Kor 8-9; Iz 66:23; Sk 20:7; Ga 6:6; Žd 4:9-11.

O pátém přikázání

Den Páně 39

104. Co požaduje Bůh v pátém přikázání?
V pátém přikázání Bůh požaduje, abych prokazoval veškerou úctu, lásku i věrnost svému otci i 
matce a všem, kdo nade mnou mají autoritu, a abych přijímal všechno jejich dobré učení, vedení i 
nápravu s náležitou poslušností. Mám také být trpělivý vůči jejich nedostatkům, protože Bůh nás 
chce spravovat a vést jejich rukou.

Gen 9:24-25; Ex 21:17; Př 1:8-9; 4:1; 13:24; 15:20; 20:20; 30:17; Ef 6:1-6, 9; Ko 3:18-24; Mt 
22:21; Ř 13:1, 2-7; 1. Pt 2:18; Dt 27:16, 32:24; 1. Tim 2:1-2; 5:17; Žd 13:17-18.



O šestém přikázání

Den Páně 40

105. Co požaduje Bůh v šestém přikázání?
V šestém přikázání Bůh požaduje, abych svého bližního neurážel, neměl ho v nenávisti, neubližoval
mu ani ho nehodlal zabít, a to vše abych nečinil ani myšlenkami ani slovy ani gesty a už vůbec ne 
jakýmkoliv jiným jednáním. Nemám se ničeho takového dopouštět sám ani za pomoci někoho 
jiného, naopak mám odložit všechnu pomstychtivost. Nemám také ubližovat ani sobě samému nebo
se svévolně vystavovat nebezpečí. Proto je státním autoritám svěřen meč, aby vraždění bránily.

Gen 9:6; Lev 19:17-18; Mt 4:7; 5:21-22, 25; 18:6-7, 35; 26:52; Př 25:21-22; Ř 1:19; 12:19; 13:4, 
11-14; Ef 4:26; Ko 2:23; Ex 21:14.

106. Mluví toto přikázání jen o zabíjení?
Toto přikázání nemluví jen o zabíjení, protože Bůh nás chce tímto zákazem vraždy učit, že nenávidí
už její kořen a příčinu, totiž závist, nenávist, hněv a pomstychtivost, a že toto vše považuje za 
skrytou vraždu.

Ř 1:28-32; 1. J 2:9-11; Ga 5:19-21; Jk 2:13; 1. J 3:15; Jk 1:19; 3:16.

107. Stačí k naplnění přikázání „nezavraždíš“, když svého bližního nezabíjíme?
Ne, jelikož tím, že Bůh odsuzuje závist, nenávist a hněv, od nás požaduje, abychom svého bližního 
milovali jako sebe sama, abychom mu prokazovali trpělivost, pokoj, mírnost, milosrdenství a 
laskavost a také abychom ho, jak je to jen možné, chránili před újmou. Máme také činit dobro 
dokonce i svým nepřátelům.

Mt 5:7-9, 44-45; 7:12; 22:39; Ř 12:10, 18, 20-21; Ga 6:1-2; Ef 4:2; L 6:36; Ex 23:5; Ko 3:12-14. 

O sedmém přikázání

Den Páně 41

108. Co náš učí sedmé přikázání?
Sedmé přikázání nás učí, že Bůh zavrhuje veškerou nemravnost, a proto ji máme ze srdce 
nenávidět. Máme žít mravně a cudně, ať už v posvátném svazku manželském nebo mimo něj.

Lev 18:27-30; Ef 5:3-5; Ju 1:22-23; 1. Te 4:3-8; 1. Kor 7:1-9; Žd 13:4.

109. Zakazuje Bůh v tomto přikázání pouze cizoložství a podobné hříchy?
Bůh v tomto přikázání nezakazuje pouze cizoložství a podobné hříchy, jelikož naše tělo i naše duše 
jsou chrámem Ducha Svatého, a proto Bůh chce, abychom zachovávali obojí čisté a svaté. Zakazuje
tedy všechny nevázané činy, posunky, slova, myšlenky, touhy a cokoliv, co by k nim mohlo člověka
podněcovat.

1. Kor 6:18-20; Ef 5:3-4, 18-19; Mt 5:27-30; 1. Kor 15:33.



O osmém přikázání

Den Páně 42

110. Co zakazuje Bůh v osmém přikázání?
V osmém přikázání Bůh zakazuje nejen krádež a loupež, které státní úřady trestají podle zákonů, ale
krádeží nazývá i všechny zlé pokusy a záměry, kterými zkoušíme získat majetek svého bližního, ať 
už násilím nebo klamem, například falešnými a nespravedlivými vahami a mírami, špatným či 
podvodným zbožím, padělanými penězi, lichvou nebo jakýmkoliv způsobem, který je Bohem 
zakázán. Dále také Bůh zakazuje veškerou lakotu, závistivost a veškeré zneužívání Jeho darů a 
mrhání jimi.

1. Kor 5:9-10; 6:9-10; Mi 6:9-11; Ex 22:1; Mk 3:14; L 3:14; 6:35; 12:15; 16:10-13; Jk 1:5-6; 1. Te 
4:6; Př 5:10; 11:1; 16:11; 21:20; 23:20-21; Dt 25:13-15; Ez 45:9-10; Ž 15:5; Ef 5:5; J 6:12; 1. Tim 
6:10.

111. Co ti tedy Bůh v tomto přikázání přikazuje?
Bůh mi v tomto přikázání přikazuje, abych podporoval prospěch svého bližního a kde jen mohu, 
abych vůči němu jednal tak, jak bych sám chtěl, aby ostatní jednali vůči mně. Mám také věrně a 
přičinlivě pracovat, abych mohl pomáhat potřebným v jejich nouzi.

Mt 7:12; Gen 3:19; Iz 58:5-10; Ga 6:9-10; Ef 4:28; Fp 2:4; 1. Tim 6:6-7.

O devátém přikázání

Den Páně 43

112. Co požaduje Bůh v devátém přikázání?
Bůh v devátém přikázání požaduje, abych proti nikomu nevydával křivé svědectví a nepřekrucoval 
něčí slova, abych druhého nepomlouval ani ho neurážel. Nemám napomáhat tomu, aby byl někdo 
bez vyslechnutí a lehkomyslně odsouzen, nýbrž mám veškerou lež a klam považovat za vlastní 
skutky ďáblovy, které podléhají mocnému Božímu hněvu. Ve věcech soudu, spravedlnosti a práva i 
při všem svém ostatním jednání mám milovat pravdu, upřímně ji říkat i vyznávat. Mám také tak 
moc, jak jen mohu, chránit a podporovat čest svého bližního i jeho dobrou pověst.

Př 12:22; 13:5; 19:5, 9; Ž 15:3; Ř 1:28-30; Mt 7:1-2; L 6:37; J 8:44; 1. Kor 13:6; Ef 4:25; J 7:24, 
51; Ko 4:6; 1. Pt 2:21, 23; 3:9; 4:8.

O desátém přikázání

Den Páně 44

113. Co požaduje Bůh v desátém přikázání?
Bůh v desátém přikázání požaduje, aby do našeho srdce nikdy nepřišla ani sebemenší touha nebo 
myšlenka proti některému z Božích přikázání, ale abychom z celého srdce nenáviděli každý hřích, 
těšili se ze spravedlnosti a toužili po ní.

Ž 19:8-15; 139:23-24; Př 4:23; Mt 15:11, 19-20; Ř 7:7-8; Jk 1:14-15.



114. Mohou ti, kteří jsou obráceni k Bohu, tato přikázání dokonale zachovávat?
Ne, protože i ti nejzbožnější a nejsvatější za svého života nedojdou dále než na pouhý začátek této 
poslušnosti. Přece však začínají s pevným a upřímným úmyslem žít nejen podle některých Božích 
přikázání, nýbrž podle všech.

Kaz 7:20; Ř 7:14-15, 22-25; 1. Kor 13:9; 1. J 1:8-10; Jb 9:2-3; Ž 1:1-2; 19:14; Fp 3:12-16; Jk 2:10-
11.

115. Proč nás tedy Bůh nechává kázat Desatero přikázání tak důrazně, když je v tomto životě 
nikdo nedokáže zachovávat?
Bůh nás nechává kázat Desatero přikázání tak důrazně předně proto, abychom po celý svůj život 
stále více a více poznávali svou náchylnost k hříchu a o to usilovněji hledali v Kristu odpuštění 
hříchů a spravedlnost. Dále také proto, abychom se neustále namáhali a bez ustání žádali Boha o 
milost Ducha Svatého, a tak se stále více a více obnovovali k Božímu obrazu, dokud po tomto 
životě nedosáhneme cíle – plné dokonalosti.

Ž 32:5; 1. J 1:9; Ř 3:19-26; 7:7, 24-25; Ž 51:14; Mt 5:6; 1. Kor 9:24-25; Fp 3:12-14; 1. J 3:1-3.

O modlitbě Páně

Den Páně 45

116. Proč je modlitba pro křesťany nezbytná?
Modlitba je pro křesťany nezbytná, protože je nejdůležitější částí vděčnosti, kterou od nás Bůh 
požaduje. Bůh chce dát svoji milost a svého Svatého Ducha pouze těm, kteří Ho za ně srdečně a bez
ustání prosí a děkují mu za ně.

Ž 50:14-15; 116:12-19; 1. Te 5:16-18; Mt 7:7-8; 13:12; L 11:9-13; Ef 6:18.

117. Co patří k takové modlitbě, která je před Bohem přijatelná a bude od Něj vyslyšena?
Především to, abychom z celého srdce volali pouze k jedinému pravému Bohu, který se nám zjevil 
ve svém Slově, a prosili Ho o vše, co nám přikázal. Dále pak abychom v pravdě a plně poznávali 
svoji nouzi a bídu, a tak se pokořovali v přítomnosti Jeho božského majestátu. Nakonec k ní patří 
pevný základ naší důvěry v to, že Bůh chce navzdory naší nehodnosti kvůli Kristu, našemu Pánu, 
jistě vyslyšet naši modlitbu, jak nám ve svém Slově zaslíbil.

J 4:22-24; Ř 8:26; Ř 10:14; 1. J 5:14; Ž 27:8; 2. Le 20:12; Ž 2:10; Ž 34:19; Iz 66:2; Jk 1:6; Da 9:17-
18; J 14:13-16; Ž 143:1; Mt 7:8; L 18:13. 

118. O co máme Boha podle Jeho příkazu v modlitbě žádat?
Boha máme v modlitbě žádat o všechno, co potřebujeme pro svůj duchovní i tělesný život, jak to 
shrnul Pán Ježíš Kristus v modlitbě, kterou nás sám naučil.

Jk 1:17; Mt 6:33; Fp 4:6; 1. Pt 5:7.



119. Jak zní tato modlitba?
Otče náš, kterýž jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď Království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva, navěky.
Amen.

Mt 6:9-13; L 11:2-4.

Den Páně 46

120. Proč nám Kristus přikázal, abychom Boha oslovovali „Otče náš“?
Kristus nám přikázal, abychom Boha oslovovali „Otče náš“, aby v nás hned na počátku naší 
modlitby vzbudil dětskou úctu a důvěru k Bohu, které mají být základem naší modlitby. Bůh se totiž
stal skrze Krista naším Otcem a to, o co Ho ve víře prosíme, nám chce odepřít ještě mnohem méně, 
než jak nám naši rodičové odpírají věci pozemské.

Mt 7:9-11; L 11:11-13; Iz 63:16; 1. Pt 1:17.

121. Proč je připojeno „kterýž jsi v nebesích“?
„Kterýž jsi v nebesích“ je připojeno proto, abychom o Boží nebeské vznešenosti neuvažovali 
pozemsky, ale očekávali od Jeho všemohoucnosti vše potřebné pro tělo i duši.

Jer 23:23-24; Sk 17:24-27; Ř 10:12; 1. Kr 8:28; Ž 115:3; Mt 6:25-34.

Den Páně 47

122. Jak zní první prosba?
První prosba zní: „Posvěť se jméno Tvé.“ To znamená: Dej nám, abychom Tě především správně 
poznávali a abychom Tě posvěcovali, oslavovali a chválili ve všech Tvých skutcích, z nichž září 
Tvá všemohoucnost, moudrost, dobrota, spravedlnost, milosrdenství a pravda. Dej nám také, 
abychom nasměřovali celé naše životy – všechny své myšlenky, slova i činy – k tomu, aby Tvé 
jméno nebylo kvůli nám zneváženo, nýbrž ctěno a chváleno.

Ž 119:105, 137; Jer 9:23-24; 31:33-34; 32:16-20; Mt 5:16; 16:17; J 17:3; Jk 1:5; Ex 34:5-8; Ž 145; 
L 1:46-55, 68-75; Ř 11:33-36; Ž 71:8, 16; 91:2-3; 100:3-4; 115:1; Ef 1:16-17.
 



Den Páně 48

123. Jak zní druhá prosba?
Druhá prosba zní: „Přijď Království Tvé.“ To znamená: Vládni nám svým Slovem i Duchem, 
abychom se Ti více a více poddávali. Zachovej a rozšiřuj svou Církev a znič ďáblovy skutky i 
veškerou moc, která se pozvedá proti Tobě. Znič také všechny zlé plány a nástrahy, které jsou 
vymýšleny proti Tvému svatému Slovu, dokud nepřijde plnost Tvého Království, v němž Ty budeš 
všechno ve všem.

Ž 119:5, 105; 143:10; Mt 6:33; 16:18; Ž 51:20; 122:6-7; Sk 2:42-47; Ř 8:22-23; 16:20; 1. J 3:8; Zj 
11:15; 22:17, 20; Ž 103:12-13; 1. Kor 15:24, 28; Žd 12:28.

Den Páně 49

124. Jak zní třetí prosba?
Třetí prosba zní: „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ To znamená: Dej nám i všem lidem 
ochotu vzdát se své vlastní vůle a být poslušni vůči Tvé vůli, která jediná je dobrá, beze všeho 
odporování a reptání, aby tak každý vykonával svůj úřad a své povolání ochotně a věrně jako andělé
v nebi.

Mt 7:21; 16:24-26; Ti 2:11-12; L 22:42; Ř 12:1-2; 1. Kor 7:24; Ž 103:20-21; Ef 6:5-9; Žd 13:21.

Den Páně 50

125. Jak zní čtvrtá prosba?
Čtvrtá prosba zní: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“ To znamená: Rač nás zaopatřit vším 
potřebným pro náš tělesný život, abychom tak poznávali a uznávali, že Ty sám jsi jediným 
Pramenem všeho dobrého a že bez Tvého požehnání nám neprospějí ani naše starosti a dřina ani 
Tvé dary. Dej nám také, abychom svou důvěru odvraceli od všech stvořených bytostí a vkládali ji 
pouze v Tebe.

Ž 104:27-30; 145:15-16; Mt 6:25-34; Sk 14:17; 17:25-28; Jk 1:17; Dt 8:3; Ž 37:3-7, 16-17; 127:1-
2; 1. Kor 15:58; Ž 55:23; 62; 146; Jer 17:1-8; Žd 13:5-6. 

Den Páně 51

126. Jak zní pátá prosba?
Pátá prosba zní: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ To znamená: Rač
nám ubohým hříšníkům pro Kristovu krev nepočítat žádné naše nepravosti ani zlo, které se nás stále
ještě drží. A pro svědectví Tvé milosti, které v sobě nacházíme, chceme také my ze srdce odpouštět 
svým bližním.

Ž 51:3-9; 143:2; Ř 8:1; 1. J 2:1-2; Mt 6:14-15, 18:21-35; Ef 1:7. 



Den Páně 52

127. Jak zní šestá prosba?
Šestá prosba zní: „A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.“ To znamená: Sami o sobě jsme
tak slabí, že nedokážeme obstát ani na chvíli, a k tomu nás nepřestávají napadat naši úhlavní, 
smrtící nepřátelé – ďábel, svět i naše vlastní tělo. Proto nás rač zachovat a posilovat skrze moc 
svého Svatého Ducha, abychom jim dokázali pevně odolávat a v tomto duchovním boji nepodlehli, 
dokud nedosáhneme úplného vítězství.

Ž 103:14-16; J 15:1-5; 1. Pt 5:8-9; 2. Kor 11:14; 12:7; Ef 6:10-13; J 15:18-21; Ř 5:3-5; 7:23; Ga 
5:17; Mt 10:19-20, 26:41; Mk 13:33; 1. Te 3:13, 5:23-24; 1. Kor 10:13.

128. Jak tuto modlitbu uzavíráš?
Tuto modlitbu uzavírám slovy: „Neboť Tvé je Království i moc i sláva, navěky.“ To znamená: O 
toto vše Tě prosíme, protože jako náš Král panující nade všemi věcmi nám chceš a můžeš dát vše 
dobré, a proto má být navěky oslavováno ne naše, nýbrž Tvé svaté jméno.

Ž 115:1; Jer 33:8-9; Ř 10:11-13; 2. Pt 2:9; J 14:13.

129. Co znamená slůvko „Amen“?
„Amen“ znamená: „Ať se tak skutečně a jistě stane!“ Má modlitba je totiž Bohem vyslyšena 
mnohem jistěji, než ve svém srdci cítím, že Jej o toto vše žádám.

Ž 145:18-19; Iz 65:24; 2. Kor 1:20; 2. Tim 2:13.

BELGICKÁ KONFESE

(Druhý ze standardů Tří forem jednoty, sepsána v roce 1561, autorem Guido de Brès, který se roku
1567 pro své reformované přesvědčení stal mučedníkem)

„...raději nabídneme naše záda bičům, naše jazyky nožům, naše rty roubíkům a celá naše těla ohni,
než abychom zapřeli pravdu Božího Slova.“

-(část původního úvodu)-



Článek 1
Je pouze jeden jediný Bůh

My všichni v srdci věříme a ústy vyznáváme, že existuje pouze jedna jedinečná a duchovní Bytost,
kterou nazýváme Bohem; a tento Bůh je věčný, myslí nepojmutelný, neviditelný, neměnný,
nekonečný, všemohoucí, dokonale moudrý, spravedlivý, dobrý a přetékající pramen všeho

dobrodiní.

Ef 4:8; Dt 6:4; 1. Tim 2:5; 2. Kor 8:6; J 4:24; Iz 40:28; 44:6.

Článek 2
Jakými způsoby poznáváme Boha

Boha poznáváme dvěma způsoby. Prvním je skrze Jeho stvoření, zachovávání a řízení celého
vesmíru, který je pro naše oči jako ta nejnádhernější kniha, v níž vidíme všechna stvoření, od

nejmenších po největší, jako písmena a znaky, skrze které jasně vidíme Boží neviditelné atributy,
Jeho věčnou moc a Božství, jak říká apoštol Pavel v Římanům 1:20. Všechny tyto věci postačují k

tomu, aby všechny lidi usvědčily a zanechaly je bez výmluvy. Bůh nám však jasněji a plněji zjevuje
a přináší sám sebe druhým způsobem, a to v Jeho svatém a božském Slově, kde nám zjevuje vše, co

je třeba, abychom v tomto životě věděli pro Jeho slávu a naši spásu.

Ž 19; Ef 4:6; 2. Kor 2:6.

Článek 3
Psané Slovo Boží

Vyznáváme, že toto Boží Slovo nepřišlo ani nebylo přijato z vůle člověka, ale promlouvali ho svatí
Boží muži, když je unášel Duch Svatý, jak svědčí apoštol Petr (2. Pt 1:21). Bůh sám poté z jedinečné

péče a zájmu, které má o nás a naši spásu, poručil svým služebníkům prorokům a apoštolům, aby
Jeho zjevené slovo zapsali; On sám dokonce zapsal desky Zákona svým vlastním prstem. Právě to

je důvod, proč tyto písemnosti nazýváme svatými a božskými Písmy.

2. Pt 1:21; 2. Tim 3:16-17; Ex 31:18.

Článek 4
Kanonické knihy Starého a Nového zákona

Věříme, že Svatá Písma jsou obsažená ve dvou celcích, ve Starém a Novém zákoně; tyto knihy se
nazývají kanonické a nemůže o nich být sporu. Církev Boží přijala tyto knihy:

Knihy Starého zákona, které čítají pět knih Mojžíšových, tedy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri,
Deuteronomium; dále knihy Jozue, Soudců, Rút, dvě knihy Samuelovy, dvě knihy Královské, dvě

knihy Letopisů, také nazývané Paralipomenon, knihy Ezdráš, Nehemjáš, Ester; Jób, Žalmy, tři
knihy Šalomounovy, a to Přísloví, Kazatel a Píseň písní; čtyři velké proroky, Izajáše, Jeremjáše (a
jeho Pláč), Ezechiele a Daniele; a dvanáct dalších menších proroků, tedy Ozeáše, Jóele, Ámose,

Abdijáše, Jonáše, Micheáše, Nahuma, Abakuka, Sofonjáše, Agea, Zacharjáše a Malachiáše.
Mezi kanonické knihy Nového Zákona patří knihy čtyř evangelistů Matouše, Marka, Lukáše a Jana;

Skutky apoštolů; třináct epištol apoštola Pavla, totiž Římanům, 2 epištoly Korintským, jedna
Galatským, jedna Efezským, jedna Filipským, jedna Koloským, dvě Tesalonickým, dvě Timoteovi,



jedna Titovi, jedna Filemonovi; Židům; sedm epištol ostatních apoštolů, totiž jedna Jakubova, dvě
Petrovy, tři Janovy, jedna Judova; a Zjevení apoštola Jana. 

Článek 5
Odkud vychází autorita a hodnota Svatých Písem

Všechny tyto knihy a jedině tyto knihy přijímáme jako svaté a kanonické k směřování, opodstatnění
a potvrzení naší víry; bez pochybností věříme všemu, co je v nich obsaženo, a to ani ne tak proto, že
je Církev přijímá a schvaluje, ale především proto, že Duch Svatý svědčí v našich srdcích, že jsou

od Boha, a také proto, že jsou toho samy o sobě důkazem. Protože i ti nejslepější jsou schopní vidět,
že věci, které Písma předpovídají a popisují, se naplňují. 

Článek 6
Rozdíl mezi kanonickými a apokryfními knihami

Tyto posvátné knihy odlišujeme od apokryfních, jako jsou třetí a čtvrtá kniha Ezdrášova, Tóbijáš,
Júdit, Kniha Moudrosti, Sírachovec, Báruch, dodatek knihy Ester, Píseň tří jinochů v peci, Zuzana,
Bél a Drak, Modlitba Menašeho nebo dvě knihy Makabejské. Všechny z těchto knih může Církev

číst a učit se z nich, a to do té míry, do jaké souhlasí s kanonickými knihami; rozhodně však nemají
moc a autoritu, která by nám dovolovala z nich potvrzovat jakýkoliv bod víry či celého

křesťanského náboženství; už vůbec však nesmí jakýmkoliv způsobem odvádět od autority
ostatních, to jest posvátných, kanonických knih.

Článek 7
Dostatečnost Svatých Písem jako jediného pravidla víry

Věříme, že tato Svatá Písma obsahují plné zjevení Boží vůle a dostatečně vyučují vše, čemu člověk
musí věřit, aby byl spasen. Celá otázka uctívání, které od nás Bůh požaduje, je v nich plně popsána,

a proto je nepřípustné, aby kdokoliv učil něco jiného, než co nás učí Svatá Písma, i kdyby to byl
někdo sebevíc obdařený apoštolskou hodností či třeba i anděl svržený z nebe, jak říká požehnaný
apoštol Pavel: ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval něco jiného, ať je proklet

(Ga 1:8). Jelikož je zakázáno přidávat k Božímu Slovu nebo od něj cokoliv ubírat (Dt 13:1), je díky
tomu zjevné, že učení obsažené v Písmu je po všech stranách naprosto nejdokonalejší a úplné.

Nesmíme považovat jakékoliv písemnosti lidí za stejně hodnotné a závazné jako Boží pravda, i
kdyby tito lidé byli sebesvatější, kdyby jich bylo sebevíce, kdyby pocházeli z dávných dob nebo za

sebou měli celou řadu lidí, období, koncilů, dekretů či výnosů. Boží pravda přesahuje všechny a
všechno, jelikož všichni lidé jsou sami o sobě jen lháři, dohromady jsou lehčí než vánek (Ž 62:10).
Proto celým svým srdcem odmítáme vše, co nesouhlasí s neomylným a bezchybným standardem

Písma, jak nás naučili sami apoštolové: Zkoumejte duchy, jsou-li z Boha (1 J 4:1); přichází li někdo
k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu (2. J 1:10).

2. Tim 3:14, 17; 1. Pt 1:1; Př 30:5; Ga 3:15; Zj 22:18; J 15:15; Sk 20:27; 1. Tim 1:3; 2. J 1:10; Ga
1:8; 1. Kor 15:2; Sk 26:22; Ř 15:4; 1. Pt 4:11; J 4:25; 1. Kor 2:4; Ř 3:4; 1. Kor 3:11; Dt 13:1; Mt

15:3; 17:5; Mk 7:7; 1. Te 2:2; 1. J 4:1.



Článek 8
Bůh je jeden ve své podstatě, a zároveň tři v Osobách

Podle této pravdy a tohoto Božího Slova věříme jen v jednoho Boha, který je jeden ve své podstatě,
ve které jsou tři Osoby, skutečně, plně a věčně rozlišené a jedinečné, se svými nepředatelnými

vlastnostmi; těmito Osobami jsou Otec, Syn a Duch Svatý. Otec je zdrojem, původcem a počátkem
všech viditelných i neviditelných věcí. Syn je Slovo, Moudrost a Obraz Otce. Duch Svatý je

skutečnou mocí a silou, která vychází z Otce a Syna. Nicméně, Bůh tímto rozlišením není rozdělený
na tři, jelikož Svatá Písma nás učí, že Otec, Syn i Duch každý mají svou jedinečnou osobnost, a to

takovým způsobem, že tyto tři Osoby jsou zároveň pouze jediným Bohem.  

Je tedy zjevné a jasné, že Otec není Syn, Syn není Otec, a Duch Svatý není ani Otec ani Syn.
Nicméně, tyto Osoby jsou rozlišené, avšak ne rozdělené ani smíšené; nebyl to Otec, kdo na sebe

vzal tělo, a nebyl to ani Duch Svatý, ale pouze a jedině Syn. Otec nikdy nebyl bez svého Syna ani
bez svého Ducha Svatého. Všichni tři jsou souvěční a soupodstatní. Není mezi nimi první ani

poslední; jsou zcela a plně trojjediní v pravdě, moci, dobrotě a milosrdenství.

1. J 1:1; 2:10; J 1:1, 12, 14; Zj 19:13; Př 8:22; J 1:14.

Článek 9
Důkaz předchozího článku o Trojici Osob v jednom Bohu

Tohle vše víme ze svědectví Písma Svatého i ze skutků a díla Božích Osob, a to především z těch,
které sami v sobě cítíme. Svědectví Svatých Písem nás učí věřit, že pravda o Svaté Trojici je

napsána i na mnoha místech Starého zákona, která není ani tak nutné vyjmenovávat, jako pečlivě a s
rozmyslem zde nějaká vybrat. 

V Genesis 1:26-27 Bůh říká: Učiňme člověka k Našemu obrazu, jako Naši podobu... Bůh stvořil
člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. A Genesis 3:22: Hle,
člověk je jako jeden z Nás. Z výroku Učiňme člověka k Našemu obrazu se zdá, že v Bohu je více

Osob; a když Bůh ve svém Slově říká, že Bůh stvořil, ukazuje tím jednotu. Je Pravda, že Bůh nám
zde neříká, kolik Osob v Bohu je, ale to, co se ve Starém zákoně může zdát trochu nejasné, je v

Novém zákoně velmi jasné. Když byl náš Pán pokřtěn v Jordánu, byl slyšet hlas Otce, jak říká Toto
je Můj milovaný Syn (Mt 3:17); lidé jasně viděli Syna ve vodě, zatímco Duch Svatý ze zjevil jako

holubice. Kristus tuto skutečnost ustanovuje a potvrzuje ve křtu všech věřících: Křtěte všechny
národy ve jméno Otce, Syna a Ducha Svatého (Mt 28:19). V Lukášově evangeliu řekl anděl Gabriel

Marii, matce našeho Pána: Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto Ten
Svatý, který se z tebe narodí, bude nazván Syn Boží (L 1:35). Stejně tak zde: Milost Pána Ježíše
Krista, Boží láska a společenství Svatého Ducha se všemi vámi (2. Kor 13:14). A: Tři jsou, kteří

vydávají svědectví na nebi – Otec, Slovo a Duch Svatý – a ti tři jsou jedno (1. J 5:7).

Na všech těchto místech nás Písmo plně učí, že v jedné božské podstatě jsou tři Osoby. A ačkoliv
toto učení dalece přesahuje jakékoliv lidské chápání, díky Božímu Slovu mu nyní věříme a

očekáváme, že jednou se budeme radovat z dokonalého poznání této pravdy a budeme se z ní těšit v
nebesích.

Také musíme věnovat pozornost jedinečným úlohám a konání těchto tří Osob vůči nám. Otec je
nazýván naším Stvořitelem, a to kvůli Jeho moci; Syn je naším Spasitelem a Vykupitelem, a to kvůli

Jeho krvi; Duch Svatý je naším Posvětitelem, a to kvůli Jeho přebývání v našich srdcích.

Pravá Církev od času apoštolů až do dneška toto učení o Svaté Trojici vždy vyznávala, střežila a



bránila před židy, mohamedány a některými falešnými křesťany a heretiky, jako byli Markión,
Manes, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Areios a jim podobní, kteří byli ortodoxními otci
spravedlivě odsouzeni. Proto nyní ochotně vyznáváme tři vyznání – Apoštolské, Nikajské a

Atanášovo – a ta díla starověkých otců, která s nimi souhlasí.

Článek 10
Ježíš Kristus je pravý a věčný Bůh

Věříme, že Ježíš Kristus je podle své božské přirozenosti jednorozeným Synem Božím, zrozeným,
nestvořeným (protože pak by byl stvořením), jedné podstaty a souvěčný s Otcem, je září Jeho slávy
a otiskem Jeho podstaty (Žd 1:3), je Mu ve všech věcech rovný. Je Synem Božím, a to ne pouze od
chvíle, kdy přijal naši přirozenost, ale od věčnosti, jak nás tato svědectví společně vyučují: Mojžíš
říká, že Bůh stvořil svět; a apoštol Jan řekl, že všechny věci byly stvořeny Slovem, které nazývá

Bohem; apoštol říká, že Bůh stvořil všechny věci skrze Ježíše Krista. To tedy proto musí znamenat,
že Ten, který je nazýván Bohem, Slovem, Synem a Ježíšem Kristem, existoval předtím, než stvořil

všechny věci. Proto prorok Micheáš říká: Jeho původ je odedávna, ode dnů věčných (Mi 5:2). A
apoštol: Nemá ani počátek dnů ani konec života (Žd 7:3). Proto je pravým, věčným a všemohoucím

Bohem, ke kterému voláme, kterého uctíváme a kterému sloužíme.

Článek 11
Duch Svatý je pravý a věčný Bůh

Věříme a vyznáváme, že Duch Svatý od věčnosti vychází od Otce a Syna; a proto je nestvořený a
nepočatý, ale vychází z obou. Je proto třetí Osobou Svaté Trojice; je jedné podstaty, majestátu a

slávy s Otcem a Synem; a proto je pravým a věčným Bohem, jak nás učí Svatá Písma.

Článek 12
Stvoření všech věcí, zvláště pak andělů

Věříme, že když se Mu uráčilo, Otec skrze Slovo, kterým je Jeho Syn, stvořil z ničeho nebesa, zemi
a všechna stvoření; dal každému stvoření jeho bytí, tvar, formu a řadu úloh, jak mají sloužit svému

Stvořiteli; Otec svou věčnou prozřetelností a nekonečnou mocí vše nese a řídí pro dobro lidstva, aby
člověk mohl sloužit svému Bohu.

Také stvořil anděly jako dobré, aby byli Jeho posly a aby sloužili Jeho vyvoleným; někteří z nich
padli ze svého vznešeného postavení, v němž je Bůh stvořil, do věčné záhuby; jiní však z Boží

milosti zůstali věrní a setrvali ve svém stvořeném stavu. Ďáblové a zlí duchové jsou tak zvrácení, že
jsou nepřáteli Božími i všeho dobrého; ze vší své síly se jako vrahové snaží zničit Církev a každý
její úd, a svými zlovolnými lstmi usilují vše uvrhnout do zkázy; a proto jsou za svou ničemnost

odsouzeni k věčnému zatracení a denně žijí v očekávání svých nevýslovných utrpení.

Proto zavrhujeme, odmítáme a štítíme se bludu saducejů, kteří popírají existenci duchů a andělů;
také odmítáme blud manichejců, kteří tvrdí, že ďáblové mají svůj původ sami v sobě, že jsou sami o

sobě zlí, že jejich zlo nevychází z jejich padlosti a porušenosti.



Článek 13
Boží prozřetelnost a Jeho vláda nad všemi věcmi

Věříme, že tento dobrý Bůh poté, co stvořil všechny věci, neopustil je ani je nenechal na pospas
náhodě, ale vládne jim a řídí je podle své svaté vůle, takže nic v tomto světě se nestane bez Jeho
ustanovení; Bůh však zároveň není autorem hříchu ani Ho nelze vinit z hříchů, kterých se lidé a

ďáblové dopouštějí.

Jeho moc a dobrota jsou tak velké a nepojmutelné, že Bůh přikazuje a vykonává své dílo tím
nejdokonalejším a nejspravedlivějším způsobem, a to i tehdy, když ďáblové a ničemní lidé jednají

nespravedlivě. A jelikož to, co Bůh koná, přesahuje lidské chápání, nenáleží nám, abychom se
všetečně vyptávali dále, než nám naše schopnosti dovolí chápat; místo toho máme s nejvyšší

pokorou a posvátnou bázní oslavovat Boží spravedlivé soudy, které jsou nám skryté, spokojit se s
tím, že jsme Kristovými žáky, a jako takoví se učíme jen ty věci, které nám zjevil ve svém Slově, a

tyto hranice nepřekračovat. 

Toto učení nám poskytuje nevýslovnou útěchu, protože nás vyučuje, že se nám nic nemůže přihodit
náhodou, ale jedině na pokyn našeho nejmilostivějšího a nebeského Otce, který na nás dozírá a

pečuje o nás s rodičovskou láskou, a řídí svou mocí veškerá stvoření tak, aby nám nemohl spadnout
ani vlas z hlavy (protože všechny jsou spočítané), ani vrabec nespadne na zem bez vůle našeho Otce

(Mt 10:29-30), kterému plně důvěřujeme; věříme a víme totiž, že zadržuje ďábla a všechny naše
nepřátele, že bez Jeho vůle a svolení nám nemohou ublížit.

A proto odmítáme zavrženíhodný blud epikurejců, kteří říkají, že Bůh nic neovlivňuje, ale všechno
přenechává náhodě.

Článek 14
Stvoření a pád člověka,

a jeho neschopnost udělat cokoliv skutečně dobrého

Věříme, že Bůh stvořil člověka z prachu země, učinil a zformoval ho ke svému obrazu a podobě,
dobrého, spravedlivého a svatého, schopného se ve všech věcech podřídit Boží vůli. Ale ač byl v

pozici cti, nerozuměl jí, nechápal její vznešenou jedinečnost, ale dopřál sluchu ďáblu a svévolně se
poddal hříchu, a tak i smrti a kletbě. Porušil přikázání života, které mu Bůh dal; a svým hříchem se

oddělil od Boha, který byl jeho skutečným životem; tím porušil svou celou přirozenost, a tak
podlehl smrti. A jelikož se tak stal zlým, zvráceným a porušeným ve všech svých cestách, ztratil
všechny své jedinečné dary, které od Boha dostal, a uchoval si jich jen malý zbyteček, který však
stačí na to, aby ho zanechal bez výmluvy; veškeré světlo v nás se změnilo v temnotu, jak nás učí

Písmo slovy: Světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (J 1:5), kde apoštol Jan nazývá člověka
temnotou.

Proto odmítáme veškerá učení o svobodné vůli člověka, která této pravdě odporují, jelikož člověk
není nic než otrok hříchu, a nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe (J 3:27). Kdo by si

vůbec mohl troufnout vychloubat se, že sám o sobě je schopen učinit něco dobrého, když Kristus
říká: Nikdo nemůže přijít ke Mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který Mne poslal (J 6:44)? Kdo by se
mohl chlubit svou vlastní vůlí, pokud chápe a rozumí, že myšlení těla je v nepřátelství vůči Bohu (Ř
8:7)? Kdo by mohl mluvit o svém poznání, když přirozený člověk nepřijímá věci Božího Ducha (1.
Kor 2:14)? Stručně řečeno, kdo by se mohl odvážit poukazovat na svou mysl a vůli, jestliže ví, že

ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše
způsobilost je z Boha (2. Kor 3:5)? Proto bychom se měli pevně a jistě držet toho, co říká apoštol,



že Bůh je ten, který v nás působí i chtění i činění podle své dobré vůle (Fp 2:13). V člověku není a
nebude žádné pochopení ani podřízení se božským pravdám, pokud je v něm nevypůsobí Kristus;

vždyť On sám nás učí, že nemůžete dělat nic (J 15:5).

Článek 15
Učení o prvotním hříchu

Věříme, že neposlušnost Adamova prvotního hříchu se rozšířila na celé lidstvo; je porušením celé
přirozenosti člověka, dědičnou chorobou, kterou se nakazí dokonce i děti v lůnech svých matek,
která v lidech vede ke všem možným hříchům, která je jejich samotným kořenem, a proto je v
Božích očích tak odporná a zvrácená, že stačí na to, aby odsoudila celé lidstvo. Dokonce ani
znovuzrození ji zcela nezničí a nevykoření; hřích z tohoto neblahého zdroje nikdy nepřestává

prýštit, tak jako voda z pramene; Božím dětem však není přičten k odsouzení, ale díky Jeho milosti
a milosrdenství je jim odpuštěn. Neznamená to však, že by mohly s poklidem v hříchu spočinout;

uvědomění a prožívání jejich porušenosti by mělo věřící často vést ke vzdychání a k touze být
vysvobozeni z tohoto těla smrti.

Proto odmítáme blud pelagiánů, kteří tvrdí, že hřích pramení pouze z napodobování hříchu druhých.

Článek 16
Učení o věčném vyvolení

Věříme, že právě skrze to, že veškeré Adamovo potomstvo hříchem svých prvních rodičů upadlo do
zkázy a záhuby, se Bůh zjevil takový, jaký je; to znamená milosrdný a spravedlivý: milosrdný,
jelikož zachraňuje a zachovává od věčného zahynutí všechny, které si podle svého věčného a
neměnného úradku ze své čiré dobroty vyvolil v Ježíši Kristu, našem Pánu, a to bez ohledu na

jakékoliv jejich skutky; spravedlivý v tom, že ostatní ponechává ve stavu pádu a záhuby, kam se
sami uvrhli.

Článek 17
Obnovení padlého lidstva

Věříme, že když se člověk takto uvrhl do fyzické i duchovní smrti, do stavu bídy a mizérie, náš
nanejvýš milostivý Bůh ho ve své podivuhodné moudrosti a dobrotě s dobrou myslí vyhledal a

utěšil, ač člověk s třesením utíkal z Jeho přítomnosti, a zaslíbil mu, že pošle svého Syna
(narozeného z ženy [Ga 4:4]), aby rozdrtil hadovu hlavu (Gen 3:15) a přinesl člověku požehnání.

Článek 18
Vtělení Ježíše Krista

Proto vyznáváme, že Bůh naplnil zaslíbení, které dal otcům ústy svých svatých proroků, a to tak, že
ve svůj určený čas poslal do světa svého vlastního jednorozeného a věčného Syna, který na sebe
vzal způsob otroka a přišel v podobě člověka (Fp 2:7), skutečně na sebe vzal skutečnou lidskou

přirozenost se všemi jejími slabostmi, s výjimkou hříchu; byl počat v lůně požehnané panny Marie z
moci Ducha Svatého, bez jakýchkoliv lidských prostředků; a nejen, že na sebe vzal lidskou

přirozenost po straně těla, ale také skutečnou lidskou duši, aby tak mohl být skutečným člověkem.
Protože to, co bylo ztraceno, byla duše i tělo člověka, bylo nutné, aby na sebe vzal obojí, a aby tak



obojí zachránil.

Proto vyznáváme (a stavíme se tak proti herezi anabaptistů, kteří odmítají, že Kristus přijal fyzické
lidství od své matky), že Kristus měl účast na těle a krvi dětí (Žd 2:14); že je fyzickým plodem těla
Davidova (Sk 2:30); narozen podle těla z potomstva Davidova (Ř 1:3); plod lůna Mariina (L 1:42);

narozený z ženy (Ga 4:4); výhonek Davidův (Jer 33:15); proutek z pařezu Jišajova (Iz 11:1);
vzcházející z Judy (Žd 7:14); původem ze Židů podle těla; ze sémě Abrahamova, jelikož na sebe

vzal Abrahamův rod (Ga 3:16); a byl ve všem učiněn podobný bratřím, s výjimkou hříchu (Žd 2:17;
4:15); a proto je v pravdě náš Immanuel, to znamená Bůh s námi (Mt 1:23).

Článek 19
Jednota dvou přirozeností Kristovy osoby a jejich rozlišení

Věříme, že tímto početím je Osoba Syna neoddělitelně sjednocena a spojena s lidskou přirozeností;
takže v jedné Kristově osobě nejsou dva Synové Boží ani dvě Osoby, ale dvě přirozenosti; a přece,
každá z těchto přirozeností si zachovává své jedinečné vlastnosti. A tak božská přirozenost zůstala

jako vždy nestvořenou, bez počátku dní či konce života, naplňující nebesa i zemi, a stejně tak lidská
přirozenost neztratila žádnou z vlastností skutečného těla. A ačkoliv vzkříšením obdrželo Jeho tělo
nesmrtelnost, nezměnilo skutečnost své lidské přirozenosti; i proto, že naše spása a vzkříšení závisí

na skutečnosti Jeho těla.

Ale tyto dvě přirozenosti jsou v Jeho jediné Osobě tak úzce propojené, že je neoddělila ani Jeho
smrt. Proto to, co při své smrti poručil do rukou svého Otce, byl skutečný lidský duch, který

odcházel z Jeho těla. Zatím však Jeho božská přirozenost vždy zůstávala spojená s tou lidskou, a to
i když ležel v hrobě; nikdy v Něm nepřestalo být Jeho Božství, tak jako v Něm bylo, když byl

malým dítětem, ač tou dobou se neprojevovalo tak jasně. Proto vyznáváme, že Je skutečným Bohem
a skutečným člověkem: skutečný Bůh podle své moci porazit smrt; skutečný člověk, aby za nás mohl

zemřít podle slabosti svého těla.

Článek 20
Bůh v Kristu zjevil svou spravedlnost a své milosrdenství

Věříme, že Bůh, který je dokonale milosrdný a spravedlivý, poslal svého Syna, aby na sebe vzal
přirozenost, ve které byla spáchána naše neposlušnost, aby v ní Boží požadavky naplnil a nesl trest
za hřích svým nejhořčejším utrpením a smrtí. Bůh tak zjevil svou spravedlnost vůči Synu, když na

Něj vložil naše provinění, a vylil svou milost a dobrotu na nás, kdo jsme byli vinní a hodní
odsouzení. Ze své čiré a dokonalé lásky vydal svého Syna na smrt za nás, a vzkřísil Ho pro naše

ospravedlnění, abychom skrze Něj získali nesmrtelnost a život věčný.

Článek 21
Zadostiučinění, které za nás Kristus, náš jediný Velekněz, přinesl

Věříme, že Ježíš Kristus je s přísahou ustanoven, aby byl věčným Veleknězem podle řádu
Melchisedechova; že jako náš zástupce předložil Otci sám sebe, aby tak usmířil Jeho hněv svým
plným zadostiučiněním, tím, že obětoval sám sebe na dřevě kříže, a vylil svou cennou krev, aby z

nás smyl naše hříchy, tak jak proroci předpověděli. Je totiž psáno: On byl proboden za naše
přestoupení, zdeptán za naše provinění, na Něho dolehla kázeň pro náš pokoj a Jeho šrámy jsme
uzdraveni. Byl jako beránek vedený na porážku a byl započten mezi vzpurné (Iz 53:5, 7, 12); byl



odsouzen Pontským Pilátem jako zločinec, ačkoliv on sám Ho nejprve označil za nevinného. Proto
vrátil to, co nikdy neuchvátil (Ž 69:5) a trpěl, spravedlivý za nespravedlivé (1. Pt 3:18), a to na

svém těle i ve své duši, prožil strašlivý trest, který zasluhovaly naše hříchy, a to tak, že Jeho pot byl
jako velké kapky krve, které kanuly na zem (L 22:44). Volal: Můj Bože, můj Bože, proč jsi Mne

opustil? (Mt 27:46) a svým utrpením zajistil odpuštění našich hříchů.

Proto právem s apoštolem Pavlem říkáme, že nechceme znát nic než Ježíše Krista, a to Toho
ukřižovaného (1. Kor 2:2); pokládáme všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista
Ježíše, našeho Pána (Fp 3:8), v jehož ranách nacházíme veškerou útěchu a potěšení. Není proto

nutné hledat ani vymýšlet žádné jiné prostředky, jak být usmířen s Bohem, než skrze tuto jedinou,
jednou provždy přinesenou oběť, kterou učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcování (Žd
10:14). Tohle je také důvod, proč byl andělem Božím nazván Ježíš, to znamená Spasitel, protože

měl vysvobodit a vysvobodil svůj lid z jeho hříchů.

Článek 22
Naše ospravedlnění skrze víru v Ježíše Krista

Věříme, že abychom získali skutečné poznání tohoto nesmírného tajemství, Duch Svatý v našich
srdcích rozněcuje spravedlivou víru, která se chopí Ježíše Krista se všemi Jeho zásluhami,

přivlastňuje si Ho a netouží po ničem jiném kromě Něj. To tedy nutně znamená, že buď všechny
věci nutné k naší spáse nejsou v Ježíši Kristu, nebo, pokud v Něm jsou, pak ti, kdo si vírou

přivlastní Ježíše Krista, v Něm mají plné spasení. Pokud by tedy někdo tvrdil, že Kristus není
dostatečný, že je třeba ještě něco kromě Něj, bylo by to odporným a neotesaným rouháním;

znamenalo by to totiž, že Kristus je jen polovičním Spasitelem.

Proto právem s apoštolem Pavlem tvrdíme, že jsme ospravedlňováni pouhou vírou, či vírou bez
skutků zákona (Ř 3:28). Tím však neříkáme, že nás ospravedlňuje víra sama o sobě; je totiž pouze
prostředkem, kterým se chopíme Krista, naší spravedlnosti. Naší spravedlností není nic než Ježíš

Kristus, který nám připisuje všechny své zásluhy a tolik svatých skutků, které vykonal pro nás a za
nás. A víra je nástrojem, který nás drží ve společenství s Ním a ve všech Jeho dobrodiních, která,

když se stanou našimi, jsou více než dostatečná na to, aby nás zprostila našich hříchů.

Článek 23
V čem spočívá naše ospravedlnění před Bohem

Věříme, že naše spása spočívá v odpuštění našich hříchů díky Ježíši Kristu, právě v Něm spočívá
naše spravedlnost před Bohem; jak nás učí David a Pavel, blahoslavenství člověka spočívá v tom,
že mu Bůh připisuje spravedlnost bez skutků (Ř 4:6; Ž 32:1). A stejný apoštol nám říká, že jsme

ospravedlňování zadarmo Jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši (Ř 3:24).

A proto se vždy pevně držíme tohoto základu, vzdáváme a připisujeme veškerou slávu Bohu,
pokořujeme se před Ním, vyznáváme svou skutečnou situaci a svůj skutečný stav, neodvažujeme se

skládat svou důvěru v cokoliv v nás, v jakékoliv naše zásluhy, ale spoléháme se jedině na
poslušnost Krista ukřižovaného, která se stává naší ve chvíli, kdy v Něj složíme svou víru, a právě v
ní nacházíme své spočinutí. Je dostatečná na to, aby přikryla všechny naše nepravosti a dodala nám
smělost v tom, abychom přistupovali k Bohu s důvěrou, aby ospravedlnila naše svědomí od strachu,
děsu a obav, abychom se neřídili příkladem našeho prvního otce Adama, který se s chvěním snažil
zakrýt listím fíkovníku. A vskutku, kdybychom se měli objevit před Bohem spoléhajíce byť i jen
trošičku sami na sebe nebo na jakékoliv jiné stvoření, ach běda, byli bychom stráveni a zničeni. A
proto se každý musí modlit s Davidem: Ach, Pane, nevcházej v soud se svým otrokem, neboť před



Tebou není spravedlivý nikdo z živých (Ž 143:2).

Článek 24
Posvěcení hříšníků a dobré skutky

Věříme, že tato skutečná víra, kterou v nás vypůsobuje a tvoří slyšení Slova Božího a dílo Ducha
Svatého, nás posvěcuje a činí nás novými lidmi, způsobuje, že žijeme nové životy, a osvobozuje nás
z otroctví hříchu. Proto je nesmírně daleko od pravdy, že by tato ospravedlňující víra vedla člověka
k zanedbávání zbožného a svatého života; naopak, bez ní by nikdy neudělal nic z lásky k Bohu, ale

pouze ze sebelásky či ze strachu ze zatracení. Proto je nemožné, aby tato svatá víra nenesla v
člověku ovoce; nehovoříme totiž o marné, prázdné víře, ale o takové víře, kterou Písmo nazývá

vírou působící skrze lásku (Ga 5:6), která podněcuje člověka, aby konal skutky, které Bůh přikázal
ve svém Slově.

Tyto skutky vyrůstají z dobrého kořene víry, a proto jsou v Božích očích dobré a přijatelné, jelikož
jsou všechny posvěcené Jeho milostí. Nehrají však vůbec žádnou roli v našem ospravedlnění,
jelikož ospravedlněni jsme skrze víru v Krista, a to ještě předtím, než činíme jakékoliv dobré

skutky; jinak by ani nemohly být dobrými skutky o nic více, než může být ovoce dobré předtím, než
je dobrý sám strom.

Proto konáme dobré skutky, avšak ne proto, abychom si jimi něco zasloužili (protože, co bychom si
mohli zasloužit?); ne, za dobré skutky, které konáme, dlužíme Bohu, ne On nám, jelikož je to On,

kdo v nás působí i chtění i činění podle své dobré vůle (Fp 2:13). Držme se proto toho, co je psáno:
Když uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: „Jsme nehodní otroci; udělali jsme, co jsme
byli povinni udělat“ (L 17:10). Zároveň však nepopíráme, že Bůh odměňuje dobré skutky; znamená

to však, že svou milostí korunuje své vlastní dary.

Kromě toho, ačkoliv konáme dobré skutky, nezakládáme na nich naši spásu; nemůžeme totiž udělat
jediný skutek, který by nebyl znečištěn naším tělem, a tedy hodný trestu; a i kdybychom takovéto

skutky dokázali konat, připomenutí jediného hříchu by stačilo na to, aby je Bůh odmítl. Proto
bychom tedy museli vždy pochybovat; kdybychom se nespoléhali na zásluhy vykoupené utrpením a
smrtí našeho Spasitele, byli bychom neustále zmítáni tam a zpět bez jakékoliv jistoty, a naše ubohá

svědomí by vždy byla rozervaná nejistotou.

Článek 25
Naplnění zákona

Věříme, že obřady a symboly zákona s příchodem Krista ustaly, všechny stíny a předobrazy se v
Něm naplnily, proto je křesťané musí opustit; a přece, jejich pravda a podstata s námi zůstávají v

Ježíši Kristu, ve kterém mají své naplnění. Zároveň však neustále používáme svědectví a ustanovení
uvedená v zákoně a prorocích, aby nás utvrzovala v učení evangelia a směřovala náš život podle

Boží vůle ve vší cti a spravedlnosti ke slávě Boží.

Článek 26
Kristova přímluva

Věříme, že nemáme žádný přístup k Bohu, kromě jediné cesty, kterou je nás Prostředník a Obhájce,
Ježíš Kristus, Ten spravedlivý; který se právě proto stal člověkem, sjednotil v sobě v jedné osobě



dvě přirozenosti, božskou a lidskou, abychom my lidé mohli mít přístup k Božskému Majestátu,
který by nám jinak byl odepřen. Ale tento Prostředník, kterého Otec ustanovil mezi sebe a nás, by
nás svou majestátnosti neměl děsit nebo způsobovat, že budeme hledat jiného prostředníka podle

toho, jak se nám zlíbí. V celých nebesích ani na zemi totiž není žádné stvoření, které by nás
milovalo více než Ježíš Kristus; který, ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu,

nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem, a to kvůli nám (Fp
2:6-7), a musel být ve všem učiněn podobný bratřím (Žd 2:17). Kdybychom tedy hledali jiného

prostředníka, který by nám byl příznivě nakloněn, koho bychom mohli najít, kdo by nás miloval
více než Ten, který za nás položil svůj život, když jsme dosud byli Jeho nepřáteli (Ř 5:8, 10)? A

kdybychom hledali někoho, kdo má moc a majestát, kdo jich má tolik jako Ten, který je usazen po
pravici trůnu Majestátu v nebesích (Žd 8:1) a kterému byla dána veškerá pravomoc na nebi i na

zemi (Mt 28:18)? A kdo bude vyslyšen dříve než Boží vlastní, dokonale milovaný Syn? 

Když se proto objevila praktika zneucťování, nikoliv ctění, svatých jako přímluvců, činění něčeho,
co oni sami nikdy nedělali ani nepožadovali, ale naopak to vytrvale odmítali podle své posvátné

povinnosti, jak je zjevné z jejich písemností, nešlo o nic jiného než o nedůvěru vůči Kristu.
Ani zde nemusíme prohlašovat, že jsme nehodní přistupovat k Bohu; protože naše modlitby Bohu
přinášíme ne na základě toho, že bychom toho sami snad byli hodni, ale pouze a jedině na základě

jedinečnosti a zásluh Pána Ježíše Krista, jehož spravedlnost se skrze víru stává naší.

Proto apoštol, aby nám vzal tento pošetilý strach, nebo spíše nedůvěru, správně a právem říká, že
Ježíš Kristus byl ve všem učiněn podobný bratřím, aby se tak stal milosrdným a věrným Veleknězem,
aby usmířil hříchy svého lidu. Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni

(Žd 2:17-18). Navíc nás i On sám povzbuzuje, abychom k Němu šli: Když tedy máme velikého
velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. Neboť nemáme

takového Velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve
všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu

milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas (Žd 4:14-16). Apoštol
dále pokračuje a říká: Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně

Ježíšovou krví, přistupujme s opravdovým srdcem v plné jistotě víry, atd. (Žd 10:19, 22). A také:
Protože On sám zůstává na věčnost, má nezměnitelné kněžství. Proto také může dokonale zachránit

ty, kteří skrze Něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval (Žd 7:24-25).

Proto podle Kristova příkazu voláme k nebeskému Otci skrze Ježíše Krista, našeho jediného
Prostředníka, jak nás učí Modlitba Páně; a máme jistotu, že ať už Otce požádáme v Kristově jménu

o cokoliv, bude nám to dáno.

Článek 27
Svatá, katolická, křesťanská Církev

Věříme v a vyznáváme jednu katolickou (obecnou) či světovou Církev, která je svatým
shromážděním skutečných křesťanských věřících, všech, kdo očekávají své spasení v Ježíši Kristu,

kteří jsou obmyti Jeho krví, posvěceni a zapečetěni Svatým Duchem.

Tato Církev existovala od počátku světa a bude existovat až do jeho konce; tato skutečnost je zjevná
z toho, že Kristus je věčným králem, kterým by nemohl být, kdyby neměl poddané. A tato jeho

svatá Církev je Bohem zachovávána a podporována navzdory a proti hněvu a zuřivosti celého světa;
ačkoliv se občas zdá velmi malá a v očích lidí může být umenšená až k nezřetelnosti, jako během

nebezpečné a zkázonosné vlády Achaba, kdy si Pán však zachoval sedm tisíc mužů, kteří nesklonili
své koleno před Baalem.



Navíc, tato svatá Církev se neomezuje a neváže na konkrétní místo či konkrétní lidi, ale šíří a
rozprostírá se po celém světě, a přece je svým srdcem a svou vůlí spojená a sjednocená mocí víry v

jednom a tomtéž Duchu.

Článek 28
Každý má povinnost připojit se ke skutečné Církvi

Věříme, že jelikož toto svaté shromáždění je shromážděním všech spasených, a že jelikož mimo něj
není spásy, žádný člověk, ať už je v jakýchkoliv podmínkách a stavu, by se ho neměl zdržovat,

neměl by se spokojit s tím, že je sám. Věříme, že je povinností všech lidí se k tomuto shromáždění
připojit a sjednotit se s ním, udržovat jednotu Církve, podřizovat se jejímu učení a kázni, sklonit šíji
pod jhem Ježíše Krista, a jako údy téhož těla sloužit k budování bratří podle talentů, které jim Bůh

dal.

A aby Církev mohla tímto způsobem účinně fungovat, je povinností všech věřících, aby se podle
Slova Božího oddělili od těch, kdo nepatří do Církve, a připojili se k tomuto shromáždění, kdekoliv

ho Bůh ustanovil, i kdyby nařízení autorit a edikty vládců hovořily proti tomu, ano, i kdyby je to
mělo stát život nebo jakýkoliv jiný trest na těle. Proto všichni ti, kdo se od tohoto shromáždění

oddělují, nebo se k němu nepřidávají, jednají v rozporu s Božím ustanovením.

Článek 29
Známky skutečné Církve, a v čem se liší od církve falešné

Věříme, že musíme podle Slova Božího pilně a obezřetně rozlišovat, která církev je skutečnou
Církví, jelikož jméno církve si nárokují všechny sekty, kolik jich jen ve světě je. Nehovoříme zde
však o pokrytcích, kteří se vmísili do Církve mezi dobré a upřímné věřící, a přece sami do Církve
nepatří, ačkoliv v ní navenek jsou; říkáme však, že tělo a společenství skutečné Církve musíme

rozlišovat od všech sekt, které se Církví nazývají.

Známky, podle kterých se pozná pravá Církev, jsou tyto: To, že se v ní káže čisté učení evangelia;
to, že v čistotě a ryzosti vysluhuje svátosti tak, jak je Kristus ustanovil; to, že trestá hřích

vykonáváním církevní kázně; stručně řečeno, jestli se v ní všechny věci podřizují čistému Slovu
Božímu, jestli jsou v ní odmítány všechny věci, které mu protiřečí, a jestli je v ní Ježíš Kristus

vyznáván jako jediná Hlava Církve. Podle toho se lze s jistotou poznat skutečnou Církev, od které
žádný člověk nemá právo se oddělovat.

 Co se týká údů Církve, lze je rozpoznat podle znaků křesťanů; jmenovitě podle toho, že mají víru,
a že když přijali Ježíše Krista jako jediného Spasitele, vyhýbají se hříchu, žijí podle Boží

spravedlnosti, milují pravého Boha a svého bližního, neuhýbají napravo ani nalevo, a ukřižovávají
své tělo a jeho skutky. Tím však nemyslíme, že by v nich nezbývaly velké slabosti a poklesky; po

všechny dny svého života proti nim však z moci Ducha bojují a neustále se utíkají do útočiště,
kterým jim je krev, smrt, utrpení a poslušnost našeho Pána Ježíše Krista, ve kterém mají odpuštění

hříchů, a to skrze víru v Něj.

Oproti tomu falešná církev připisuje více moci a autority sama sobě a svým ustanovením než Slovu
Božímu, a nepodřizuje se Kristovu jhu. Také nevysluhuje svátosti tak, jak je Kristus ustanovil ve
svém Slově, ale přidává k nim nebo od nich ubírá, jak uzná za vhodné; spoléhá se více na člověka
než na Krista; a pronásleduje ty, kdo žijí svatě podle Božího Slova a napomínají ji za její bludy,

žádostivost a modlářství.



Tyto dvě církve od sebe lze snadno poznat a rozlišit.

Článek 30
Správa Církve a její úřady

Věříme, že tato pravá Církev musí být spravována podle duchovního řádu, který nás náš Pán učil ve
svém Slově; tedy že musí mít služebníky či pastory, aby kázali Slovo Boží a vysluhovali svátosti, a

také starší a diákony, kteří společně s pastory tvoří radu Církve. Právě to je prostředkem k
zachování pravého náboženství a k tomu, aby se všude šířilo pravé učení, aby byli hříšníci

duchovními způsoby kázněni a omezováni ve svém hříchu; aby chudí a sklíčení mohli dojít úlevy,
útěchy a naplnění svých potřeb. Když budou vybráni věrní muži podle nařízení, která apoštol Pavel

dal Timoteovi, vše v Církvi se bude dít ukázněně, mravně a slušně.

Článek 31
Služebníci, starší a diákoni

Věříme, že služebníci Božího Slova, starší a diákoni musí být do svých úřadů vybráni právoplatnou
volbou Církve, při níž Církev vzývá Pánovo jméno, a postupuje tak, jak ji vyučuje Slovo Boží.

Každý proto má dbát na to, aby se nepatřičnými způsoby netlačil dopředu, ale musí čekat, dokud se
Bůh neuráčí ho povolat; díky tomu bude mít svědectví o svém povolání a bude si jistý a ujištěný o

tom, že ho povolává sám Pán.

Služebníci Božího Slova mají stejnou moc a autoritu, ať jsou kdekoliv, jelikož jsou služebníci
Krista, který je jediným Biskupem, který vládne nade vším, je jedinou Hlavou Církve.

A nadto, aby toto svaté ustanovení Boží nebylo porušováno či zanedbáváno, tvrdíme, že každý musí
mít služebníky Božího Slova a starší Církve ve velké úctě kvůli dílu, které konají, a tak, jak je to jen

možné, s nimi být v míru, bez reptání, svárů, soupeření a hádek.

Článek 32
Řád a kázeň Církve

Také věříme, že ačkoliv je užitečné a prospěšné, aby ti, kdo vedou a spravují Církev mezi sebou
zaváděli a ustanovovali konkrétní řád pro správu těla Církve, musí pečlivě dbát na to, aby se
neodchylovali od toho, co ustanovil Kristus, náš jediný Pán. Proto odmítáme veškeré lidské

výmysly a zákony, které lidé vnášejí do uctívání Boha a vztahují je na nás a snaží se jimi
jakýmkoliv způsobem svazovat a nutit naše svědomí. Proto přijímáme jen to, co vede k budování, k
zachování harmonie a jednoty, a co vede všechny lidi k poslušnosti vůči Bohu. K naplňování tohoto

záměru je nezbytné uplatňování církevní kázně a exkomunikace se vším, co k nim podle Božího
Slova náleží.

Článek 33
Svátosti

 Věříme, že náš milostivý Bůh, pamatujíce na naše slabosti, neotesanosti a neduživosti, pro nás
ustanovil svátosti, aby jimi zapečetil zaslíbení, která nám dal, aby byly slibem a zárukou Boží dobré

vůle a milosti vůči nám, a aby vyživovaly, budovaly a posilovaly naši víru. Přidal je ke Slovu



evangelia a spojil je s ním, aby tak lépe předložil našim smyslům to, co nám oznamuje a dává
pochopit svým Slovem a co působí v našich srdcích, a tak v nás potvrzuje svůj dar spasení. Svátosti
jsou viditelnými znameními a pečetěmi vnitřní a neviditelné skutečnosti, skrze které v nás Bůh koná

mocí Ducha Svatého. Proto tato znamení nejsou prázdná ani bezvýznamná, nemají nás zmást a
ošálit. Podstatou, kterou nám předkládají, je totiž Ježíš Kristus sám, bez nějž by byly naprosto

ničím.

Nadto se spokojíme s počtem svátostí, které pro nás ustanovil Kristus, náš Pán, a to jen se dvěma,
jmenovitě se svátostí křtu a svaté večeře našeho Pána Ježíše Krista.

Článek 34
Svatý křest

Věříme a vyznáváme, že Ježíš Kristus, který je konec zákona, prolitím své krve ukončil všechno
ostatní prolévání krve, kterým si lidé mohli či chtěli zajistit usmíření či odčinění hříchu. Když tedy

Kristus zrušil obřízku, která znamenala prolití krve, ustanovil místo ní svátost křtu, kterou jsme
přijímáni do Církve Boží a odděleni od všech ostatních lidí a cizích náboženství, abychom mohli

plně patřit Tomu, jehož znamení a znak neseme. Křest je nám také svědectvím, že Bůh bude naším
milostivým Bohem a Otcem navěky.

Proto Kristus poručil, aby všichni ti, kdo Mu patří, byli pokřtěni čistou vodou ve jméno Otce i Syna
i Ducha Svatého (Mt 28:19). Tímto způsobem nám Bůh ukazuje, že stejně, jako voda smývá špínu z

těla, když je na něj vylita, jak je vidět na těle křtěného, když je jí pokropen, stejně i krev Kristova
mocí Ducha Svatého vnitřně kropí duši, očišťuje ji od jejích hříchů a mění nás z dětí hněvu v děti
Boží. Ne, že by se tak stávalo skrze vnější, fyzickou vodu, ale jedině díky pokropení cennou krví

Syna Božího, který je naším Rudým mořem, kterým musíme projít, abychom unikli tyranii faraona,
tedy ďábla, a vstoupili do duchovní země Kenaánu.  

Dílem služebníků je tedy vysluhovat svátost a to, co je viditelné, ale náš Pán nám dává to, co
svátost značí, tedy dary a neviditelnou milost; obmytí, sejmutí viny a očištění našich duší od vší

špíny a nespravedlnosti; obnovení našich srdcí a jejich naplnění vší útěchou; obdarování nás
pravým ujištěním o Jeho otcovské dobrotě; oblečení nás novým člověkem a odložení starého

člověka se všemi jeho skutky. 

Proto věříme, že každý člověk, který upřímně a přičinlivě usiluje o získání života věčného má být
pokřtěn tímto jediným křtem, avšak pouze jednou, bez toho, že by ho kdy opakoval, jelikož není
možné se narodit dvakrát. Tento křest nám totiž není ku prospěchu jen tehdy, když je na nás voda

vylita a když ji přijímáme, ale napříč celým naším životem.

Proto odmítáme a pohrdáme bludy anabaptistů, kteří se nespokojí s jediným, jednou přijatým křtem,
a ke všemu odsuzují křest dětí věřících, které, jak věříme, musí být pokřtěny a zapečetěny

znamením smlouvy, tak jako byly děti Izraele dříve obřezávány na základě stejných zaslíbení, která
patří a jsou učiněna i našim dětem. A vskutku, Kristus neprolil svou krev na obmytí malých dětí
věřících o nic méně než na obmytí dospělých věřících, a proto i ony musí přijmout znamení a
svátost toho, co pro ně Kristus vykonal; tak jako Pán v zákoně přikázal, aby krátce po svém

narození měly podíl na svátosti, tak, že za ně byl obětován beránek, který byl svátostí utrpení a
smrti Ježíše Krista. Navíc, obřízka byla Židům tím, čím je našim dětem křest. Právě proto apoštol

Pavel nazývá křest obřízkou Kristovou (Ko 2:11). 



Článek 35
Svatá večeře našeho Pána Ježíše Krista

Věříme a vyznáváme, že náš Pán Ježíš Kristus nařídil a ustanovil svátost svaté večeře, aby dával
růst, udržoval, zachovával a podporoval ty, které již znovuzrodil a začlenil do své rodiny, kterou je

Jeho Církev.

Ti, kdo jsou znovuzrození, v sobě teď tedy mají dvojí život: jeden je tělesný a dočasný, který mají
od chvíle, kdy se poprvé narodili, a je společný všem lidem; druhý je duchovní a nebeský, který je
jim dán při druhém narození, přichází k nim skrze Slovo evangelia, ve společenství těla Kristova; a

tento život náleží pouze Božím vyvoleným. Bůh nám tedy k podpoře a výživě tělesného a
pozemského života dal pozemský, obyčejný chléb, který je prospěšný a společný všem lidem, tak

jako život sám. Avšak pro podporu a výživu duchovního a nebeského života, který mají věřící, Bůh
poslal Ježíše Krista, živý Chléb, který sestoupil z nebes a vyživuje a posiluje duchovní život

věřících, když Ho jedí, tedy když si Ho vírou v duchu přivlastňují a přijímají.

Aby nám znázornil tento duchovní a nebeský Chléb, Kristus ustanovil pozemský a viditelný chléb
jako svátost svého těla, a víno jako svátost své krve, aby nám tím svědčil, že tak pravdivě a jistě,

jako přijímáme a držíme tuto svátost v rukou a jíme a pijeme ji svými ústy, kterými je pak
vyživován náš fyzický život, stejně tak pravdivě a jistě vírou (která je rukama a ústy naší duše)

přijímáme skutečné tělo a skutečnou krev Krista, našeho jediného Spasitele, do našich duší, aby tak
byl vyživován náš život duchovní.

Je jasné a není pochyb o tom, že Ježíš Kristus nám neuložil vysluhování a přijímání svátostí
nadarmo, jelikož v nás sám působí to, co nám těmito svatými znameními předkládá, ačkoliv způsob,
jak to činí, přesahuje naše porozumění a nemůže námi být pochopen, protože dílo Ducha Svatého je

skryté a neuchopitelné. Zároveň však nechybujeme, když říkáme, že to, co se ve svátosti jí, je
Kristovo vlastní, přirozené tělo, a to, co se v ní pije, je Kristova vlastní, skutečná krev. Způsob, jak
na nich však máme podíl, není našimi ústy, ale Duchem žijícím v nás, a to skrze víru. Proto tedy,

ačkoliv Kristus vždy sedí po pravici svého Otce v nebesích, nikdy Mu to ani v nejmenším nebrání,
abychom na Něm měli podíl skrze víru. Tato hostina je duchovním stolem, kde nám Kristus dává

sám sebe a všechna svá dobrodiní; dává nám, abychom se těšili a měli užitek z Něj samotného a ze
zásluh Jeho utrpení a smrti: živí, posiluje a utěšuje naše ubohé, bezútěšné duše tím, že nám dává jíst

své tělo, a obživuje a občerstvuje je tím, že nám dává pít svou krev.

Ačkoliv svátosti jsou spojené s tím, co značí, ne všichni lidé tato dobrodiní přijímají. Bezbožní
vskutku přijímají svátost ke svému odsouzení, avšak nepřijímají pravdu svátosti, tak jako Jidáš a

Šimon kouzelník oba přijímali svátost, avšak ne Krista, kterého značila, na Němž mají podíl jedině
věřící.

A nakonec, tuto svatou svátost přijímáme ve shromáždění Božího lidu, a to se vší pokorou a
posvátnou bázní, když si společně s díkůvzdáním svatým způsobem připomínáme smrt Krista,

našeho Spasitele, a tak vyznáváme naši víru a křesťanské náboženství. Proto k tomuto stolu nemá
přistupovat nikdo bez toho, že by se nejprve řádným způsobem zkoumal, aby přijímáním tohoto
chleba a pitím tohoto poháru nejedl a nepil sám sobě soud. Stručně řečeno, užíváním této svaté

svátosti jsme podněcováni k vroucí lásce k Bohu i k našemu bližnímu.

Proto odmítáme jakékoliv zmatené příměsi a zavrženíhodné výmysly, které lidé přidali a smísili se
svátostmi, jako jejich znesvěcení. Potvrzujeme a prohlašujeme, že musíme spočinout a spokojit se s

ustanoveními, která nás učil Kristus se svými apoštoly, a že o nich musíme hovořit stejně, jako o
nich hovořili oni.



Článek 36
O občanské, civilní vládě

Věříme, že náš milostivý Bůh kvůli padlosti lidstva ustanovil krále, knížata a další vládce a
občanské autority, protože chce, aby svět byl spravován podle konkrétních zákonů a zásad, aby tak
byla omezována prostopášnost a zhýralost lidí, aby se mezi nimi vše dělo mravně, slušně a podle

spravedlivého řádu. Právě proto dal autoritám meč, aby trestaly ty, kdo konají zlo, a chránily ty, kdo
konají dobro (Ř 13:4).

Jejich úřadem je nejen dohlížet na blaho občanského státu, ale také chránit vykonávání posvátné
služby Církve, odstraňovat a ničit veškeré modlářství a falešné uctívání a náboženství Antikrista,

aby se tak mohlo svobodně rozšiřovat Boží Slovo, aby se mohlo dále šířit Království Ježíše Krista,
aby byly všechny protikřesťanské síly potlačovány, aby bylo všude kázáno Slovo evangelia, a aby
tak byl Bůh všemi lidmi ctěn a uctíván a aby Mu všichni lidé sloužili, tak jak On sám přikazuje ve

svém Slově. 

Protože vládci byli takto povoláni, aby přispívali k rozvoji společnosti, která těší Boha, je jejich
úkolem, aby v plném podřízení Božímu zákonu odstraňovali vše, co by bránilo kázání evangelia a

jakémukoliv aspektu svatého uctívání. Toto své poslání musí naplňovat bez toho, že by si
sebemenším způsobem nárokovali absolutní autoritu, ale jedině způsobem, který jim byl pro správu

jim svěřené oblasti ustanoven. 

Je svatou povinností každého, bez ohledu na jeho stav, situaci, pozici či úřad, aby se podřizoval
autoritám, platil jim daně a ctil a uznával je, a podřizoval se jim ve všech věcech, které neodporují
Božímu Slovu, přimlouval se za ně v modlitbách, aby se Bůh uvolil jim vládnout a vést je na všech
jejich cestách, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti (1. Tim 2:1-

2).

Proto si hnusíme bludy anabaptistů a dalších buřičů a vůbec všech, kdo odmítají autority a vlády a
chtějí podvracet spravedlnost, zavádět společné vlastnictví majetku a narušovat dobrý řád, který

Bůh mezi lidmi ustanovil.

Článek 37
O posledním soudu, vzkříšení těla a věčném životě

A nakonec věříme, podle Slova Božího, že až přijde Pánem ustanovený čas (který je neznámý
veškerému stvoření), až se naplní počet vyvolených, náš Pán Ježíš Kristus přijde z nebe, tělesně a

viditelně, stejně jako vystoupil na nebesa, s nesmírnou slávou a dokonalým majestátem, aby
vyhlásil soud nad všemi živými i mrtvými a spálil tento starý svět plameny ohně, aby ho očistil.

Všichni lidé, muži, ženy i děti, kteří žili na zemi od jejího počátku až do konce, budou povoláni
hlasem archanděla a Boží polnicí (1. Te 4:16) a osobně stanou před tímto nejvyšším Soudcem.

Všichni, kdo do té doby zemřeli, budou tělesně vzkříšeni a povstanou ze země, jejich duše budu
připojeny k a spojeny s jejich těly, ve kterých dříve žili. Ti, kdo v této době budou naživu, nezemřou
jako ostatní, ale budou v mžiku oka proměněni z porušitelných v neporušitelné. Pak budou otevřeny
knihy a mrtví budou souzeni (Zj 20:12) podle toho, co v tomto světě vykonali, ať už dobrého nebo
zlého. Dokonce budou vydávat počet i z každého planého slova (Mt 12:36), které svět považuje jen

za zábavu a žert; a poté budou před očima všech zjevena veškerá tajemství a pokrytectví lidí.

Proto je pro zvrácené a bezbožné byť i jen pomyšlení na tento soud právem děsivé a strašlivé, ale



spravedlivým a vyvoleným je tou největší touhou a útěchou, protože právě tehdy bude jejich plné
vykoupení a ospravedlnění dovedeno k dokonalosti, právě tehdy obdrží plody své práce a svých

utrpení. Všichni plně poznají a otevřeně vyznají jejich nevinu; také uvidí pomstu, kterou Bůh
vykoná nad zvrácenými a zlými, kteří je v tomto světě tím nejkrutějším způsobem pronásledovali,

utlačovali je a mučili, kteří budou usvědčeni svědectvím svého svědomí a budou učiněni
nesmrtelnými, avšak jen proto, aby byli navěky mučeni ve věčném ohni připraveném pro ďábla a

jeho anděly (Mt 25:41).

Avšak věrní a vyvolení budou korunováni slávou a ctí; a Syn Boží vyzná jejich jména před Bohem,
svým Otcem, a Jeho vyvolenými anděly; budou jim setřeny všechny slzy z očí; a jejich zápas za
víru, který dnes mnoho soudců a státních autorit odsuzuje jako kacířský a zlý, bude vyznán jako

zápas samotného Syna Božího. A Pán je ve své milosti odmění, dá jim slávu, jakou si lidské srdce
ještě nikdy nedokázalo ani představit.

Proto tento velký a slavný den očekáváme s nejvyšší horlivostí a touhou a těšíme se, až v plnosti
zakusíme naplnění Božích zaslíbení v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.

Amen, přijď, Pane Ježíši! (Zj 22:20)

DORDRECHTSKÉ KÁNONY

(Třetí ze standardů Tří forem jednoty; usnesení Dordrechtské synody [L.P. 1618-1619], jejímž cílem
bylo systematicky vyjádřit biblické učení o předurčení tváří v tvář pěti bodům arminianismu)

Rozhodnutí Dordrechtského synodu ohledně pěti hlavních doktrinálních pravd,
které se v Nizozemí staly předmětem debat.

První hlava doktríny
BOŽÍ VYVOLENÍ A ZAVRŽENÍ

Výnos ohledně učení o Božím předurčení,
o kterém synod prohlašuje, že je v souladu s Božím Slovem

a bylo doposud přijímáno v reformovaných církvích,
předložený v několika článcích:



Článek 1: Boží právo odsoudit všechny lidi

Jelikož všichni lidé zhřešili v Adamovi, propadli kletbě a zasluhují věčnou smrt, pokud by je Bůh
všechny nechal zahynout a kvůli jejich hříchu je navěky zavrhl a odsoudil, nedopustil by se tak
žádné nespravedlnosti. Slovy apoštola: Aby byla umlčena každá ústa a aby se před Bohem stal

vinným celý svět (Ř 3:19). Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu (Ř 3:23); a Mzdou hříchu je smrt
(Ř 6:23).

Článek 2: Zjevení Boží lásky

Ale právě zde se zjevila Boží láska, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, aby každý,
kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl věčný život (1. J 4:9; J 3:16).

Článek 3: Kázání evangelia

A aby lidé mohli dojít víry, Bůh milosrdně posílá posly těchto nanejvýš radostných zpráv, a to k
těm, ke kterým chce, a tehdy, když se Mu zlíbí; a skrze jejich službu jsou lidé voláni k pokání a k

víře v Krista ukřižovaného. Jak mohou vzývat Toho, v Něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho,
o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? (Ř

10:14-15).

Článek 4: Dvojí reakce na evangelium

Boží hněv zůstává na těch, kdo tomuto evangeliu nevěří. Avšak ti, kdo ho přijímají a chopí se Ježíše
Spasitele pravou a živou vírou, jsou Jím zachráněni od Božího hněvu a zkázy a je jim udělen dar

věčného života.

Článek 5: Původ nevíry a víry

Původ, zdroj či vina této nevíry a všech dalších hříchů ani v nejmenším nejsou v Bohu, ale v
člověku samotném; oproti tomu víra v Ježíše Krista a spása skrze Něj je bezplatným darem, který

svobodně a libovolně dává Bůh, jak je psáno: Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta
záchrana není z vás – je to Boží dar (Ef 2:8). Podobně, vám je z milosti pro Krista dáno, abyste

nejen v Něj věřili, atd. (Fp 1:29).

Článek 6: Boží věčné ustanovení

Skutečnost, že někteří dostanou od Boha dar víry, zatímco jiní ho nedostanou, vychází z Božího
věčného ustanovení. Bohu jsou totiž všechny Jeho skutky známé od pradávna (Sk 15:18), On působí

všechno podle rady své vůle (Ef 1:11). Bůh podle tohoto ustanovení milostivě obměkčuje srdce
vyvolených, ať už jsou sebezatvrzenější, a vede a přiklání je k tomu, aby věřili; oproti tomu

nevyvolené ve svém spravedlivém soudu ponechává v jejich zvrácenosti a zatvrzelosti. A právě zde
se obzvláště zjevuje Boží dílo – Boží nevystižitelné milosrdenství, a zároveň Jeho spravedlnost – v
tom, jak si vybírá mezi lidmi, kteří jsou sami o sobě stejným způsobem ztraceni a poddáni zkáze.

Toto ustanovení o vyvolení a zavržení je nám jasně zjeveno v Božím Slově, a ačkoliv lidé
převrácené, nečisté a nestálé mysli ho překrucují ke své vlastní záhubě, svatým a zbožným duším je

útěchou, kterou ani nelze slovy vystihnout. 



Článek 7: Vyvolení

Vyvolení je Boží nezměnitelný záměr, podle kterého Bůh před založením světa ze své čiré milosti,
podle svrchovaného zalíbení své vůle, vybral z celé lidské rasy, která svou vlastní vinou padla ze

svého původního stavu spravedlnosti do hříchu a zkázy, určitý počet lidí, aby je vykoupil v Kristu,
kterého od věčnosti ustanovil jako Prostředníka a Hlavu všech těchto vyvolených a základ jejich
spásy. Bůh ustanovil, že tento zástup vyvolených dá Kristu, ačkoliv sami o sobě nebyli o nic lepší

ani si nezasloužili nic jiného než ostatní, naopak, byli s nimi ve společné bídě, aby je svým Slovem
a Duchem spasil, účinně povolal a přitáhl do společenství s Ním; aby jim daroval opravdovou víru a

ospravedlnění a zachoval je ve společenství se svým Synem a účasti na Něm; aby je nakonec
oslavil, a to vše proto, aby tak zjevil své milosrdenství ke chvále Jeho slavné milosti, jak je psáno:
On si nás v Něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před Jeho tváří v
lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě za syny skrze Ježíše Krista ke chvále slávy
Jeho milosti, kterou nás přijal ve svém milovaném Synu (Ef 1:4-6). A jinde, Ty, které předurčil, ty
také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil; a které ospravedlnil, ty také oslavil (Ř 8:30).

Článek 8: Jediné ustanovení vyvolení

Neexistuje několik různých ustanovení o vyvolení, ale jen jedno ustanovení, a to ohledně všech,
kdo kdy byli a budou spaseni pod Starým i Novým zákonem. Písmo nám zjevuje, že je jen jediné
zalíbení, jediný záměr a jediný úradek Boží vůle, podle kterého si nás Bůh od věčnosti vybral k

milosti a slávě, ke spasení i k cestě ke spasení, kterou předem připravil a ustanovil, abychom po ní
šli (Ef 1:4-5; 2:10).

Článek 9: Vyvolení se nezakládá na předvídané víře

Toto vyvolení se nezakládalo na předvídané víře, poslušnosti víry, svatosti nebo jiném dobrém rysu
či sklonu v člověku; nic z toho nebylo požadavkem, důvodem nebo podmínkou tohoto vyvolení.

Naopak, lidé jsou vyvoleni právě k víře, k poslušnosti víry, ke svatosti a tak dále. Vyvolení je tedy
zdrojem veškerého spásného dobra, ze kterého pramení víra, svatost a další spásné dary, a nakonec

sám život věčný; to vše je ovocem a důsledkem vyvolení, jak svědčí apoštol: On si nás v Něm
vybral, (ne proto, že jsme byli, ale) abychom byli svatí a bez poskvrny před Jeho tváří v lásce (Ef

1:4).

Článek 10: Vyvolení založené na Božím zalíbení

Jediným zdrojem tohoto milostivého vyvolení je Boží zalíbení. Bůh si ve svém vyvolení nevybral
jako podmínku spásy některé za všech možných lidských vlastností a skutků, ale potěšilo Ho si ze
všech stejně padlých a ztracených hříšníků vybrat některé lidi, aby byli Jeho vlastním, jedinečným

lidem a vlastnictvím, jak je psáno: Ještě se jí synové nenarodili a neučinili nic dobrého ani zlého …
bylo jí (tedy Rebece) řečeno, že starší bude sloužit mladšímu. Jak je napsáno: „Jákoba jsem

miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl“ (Ř 9:11-13). A uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu
(Sk 13:48).



Článek 11: Nezměnitelné vyvolení

Jelikož Bůh sám je dokonale moudrý, neměnný, vševědoucí a všemohoucí, Jím učiněné vyvolení
nemůže být narušeno, změněno, odvoláno či zrušeno; stejně tak nemohou být Boží vyvolení

odvrženi ani jejich počet snížen.

Článek 12: Ujištění o vyvolení

Vyvolení v pravý čas dosahují ujištění o tomto svém věčném a neměnném vyvolení, ačkoliv v
různých stupních a do různé míry, ne však skrze to, že by všetečně slídili po skrytých a hlubokých

věcech Božích, ale tak, že v sobě s duchovní radostí a svatým potěšením pozorují neomylné a
spolehlivé ovoce vyvolení, které nám ukazuje Slovo Boží – jako je skutečná víra v Krista, synovská

bázeň, zbožný zármutek nad hříchem, hladovění a žíznění po spravedlnosti a tak dále.

Článek 13: Ovoce tohoto ujištění

Uvědomění tohoto vyvolení a ujištění o něm dávají Božím dětem den za dnem větší a větší důvod
se před Bohem pokořovat, obdivovat hlubiny Jeho milosrdenství, očišťovat se a vděčně opětovat

vášnivou a planoucí lásku Bohu, který jim svou obrovskou lásku k nim zjevil jako první.
Uvědomění tohoto učení o vyvolení však ani v nejmenším nepovzbuzuje nedbalost a ochablost v
poslušnosti vůči Božím přikázáním ani nevede Boží děti k tělesné jistotě; naopak, tyto projevy

[nedbalost a ochablosti ve zbožnosti] jsou známkami spravedlivého Božího odsouzení těch, kdo si
ve své unáhlené troufalosti prázdně a prostopášně pohrávájí s učením o vyvolující milostí, ale

odmítají chodit po cestách vyvolených.

Článek 14: Správné vyučování vyvolení

Jelikož učení o božském vyvolení bylo podle Božího dokonale moudrého ustanovení vyučováno a
vyhlašováno proroky, Kristem samotným i apoštoly a je jasně zjeveno v Písmech Starého i Nového

zákona, je třeba ho ve správný čas a na správném místě vyučovat v Církvi Boží, pro kterou bylo
jedinečným způsobem určeno, pokud se tak děje s posvátnou bázní, v duchu rozvážnosti a

zbožnosti, ke slávě Božího nanejvýš svatého Jména a k obživení a útěše Jeho lidu, bez marných a
domýšlivých pokusů propátrávat svaté cesty Nejvyššího (Sk 20:27; Ř 11:33-34; 12:3; Žd 6:17-18).

Článek 15: Zavržení

To, co nám jedinečným způsobem ilustruje, doporučuje a předkládá věčnou a nezaslouženou milost
vyvolení, je jasné svědectví svatého Písma, že ne všichni jsou vyvolení, ale jen někteří, zatímco

druzí jsou v tomto věčném ustanovení pominuti; u těchto Bůh ze svého svrchovaného,
bezúhonného, dokonale spravedlivého, neměnného zalíbení, ustanovil, že budou ponecháni ve své

společné bídě a zkáze, do kterých se sami svéhlavě uvrhli, že jim nebude udělena spásná víra a
milost obrácení, že jim ve svém spravedlivém soudu dovolí, aby nadále chodili po svých vlastních

cestách a nakonec byli na zjevení Jeho spravedlnosti odsouzeni a navěky trestáni, a to nejen za svou
nevíru, ale také ze všechny své ostatní hříchy. Toto ustanovení o zavržení ani v nejmenším nečiní

Boha autorem hříchu (už sama tato myšlenka je rouháním!), ale zjevuje Ho jako hrozivého,
bezúhonného, dokonalého a spravedlivého Soudce a Mstitele.



Článek 16: Reakce na učení o zavržení

Ti, kteří dosud ještě neprožívají plnost a sílu živé víry v Krista, ujištěné důvěry a smělosti duše,
pokoje svědomí, upřímného zápalu a úsilí o synovskou poslušnost, chlubení se Bohem skrze Krista,
a kteří však zároveň užívají prostředků, které Bůh ustanovil pro vypůsobení těchto milostí v nás, by

neměli být při zmínkách o zavržení znepokojení a poplašení, neměli by sami sebe počítat mezi
zavržené, ale měli by přičinlivě vytrvat v užívání těchto prostředků a s planoucí touhou oddaně a
pokorně čekat na dobu bohatší milosti. A mnohem méně důvodu být vyděšení učením o zavržení
mají ti, kdo upřímně a vážně touží být obráceni k Bohu, těšit jedině Jeho a být vysvobozeni z těla

této smrti, ač dosud nemohou dosáhnout míry svatosti a víry, po níž touží a o níž usilují; náš
milosrdný Bůh totiž zaslíbil, že nalomenou třtinu nezlomí a hasnoucí knot neuhasí. Toto učení je

však právem děsivé pro ty, kdo zapomínají na Boha a na Spasitele Ježíše Krista a plně se oddávají
starostem tohoto světa a žádostem těla, a to tak dlouho, dokud se plně a se vší vážností neobrátí k

Bohu.

Článek 17: Spása malých dětí věřících

Jelikož máme Boží vůli posuzovat podle toho, co nám zjevuje Jeho Slovo, které nám svědčí, že děti
věřících jsou svaté, ne ze své přirozenosti, ale na základě smlouvy milosti, do které jsou zahrnuty
společně se svými rodiči, zbožní rodiče by neměli pochybovat o vyvolení a spáse svých dětí, které

se Bůh uráčí povolat z tohoto života v jejich raném dětství (Gen 17:7; Sk 2:39; 1. Kor 7:14).

Článek 18: Správný přístup k vyvolení a zavržení

Těm, kdo reptají na svobodnou vyvolující milost a na spravedlivou přísnost zavržení, odpovídáme
společně s apoštolem, Člověče, kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? (Ř 9:20), a citujeme slova

našeho Spasitele: Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? (Mt 20:15) A proto
se svatou láskou a bázní vůči těmto tajemstvím voláme slovy apoštola: Ó hlubino bohatství a

moudrosti i poznání Božího! Jak nevyzpytatelné jsou Jeho soudy a nepostižitelné Jeho cesty! Kdo
poznal Pánovu mysl a kdo se stal Jeho rádcem? Anebo kdo Mu dal něco dopředu, aby mu to On

musel odplatit? Vždyť z Něho a skrze Něho a pro Něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky.
Amen (Ř 11:33-36).

Odmítnutí bludů
kterými byly nizozemské církve již po nějaký čas narušovány a pobuřovány.

Synod tedy nyní vysvětlil pravdivé, ortodoxní učení ohledně vyvolení a zavržení, a proto odmítá a
zavrhuje bludy těch:

I

Blud
Kdo učí, že celou Boží vůlí a ustanovením o vyvolení ke spasení je prostě spasit ty, kdo uvěří a

vytrvají ve víře a v poslušnosti víry, a že v Božím Slově není o tomto ustanovení nic dalšího
zjeveno.

Vyvrácení
Tito lidé svádějí a obelhávají prostý lid a jasně protiřečí Písmům, která svědčí o tom, že Bůh si

nejen přeje spasit ty, kdo uvěří, ale že si také od věčnosti vybral některé konkrétní lidi, kterým, na



rozdíl od ostatních, ve svůj určený čas dá víru v Krista a vytrvalost ve víře, jak je psáno: Zjevil jsem
Tvé jméno lidem, které jsi Mi dal ze světa (J 17:6). A uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému

životu (Sk 13:48); a On si nás v Něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez
poskvrny před Jeho tváří v lásce (Ef 1:4).

II

Blud
Kdo učí, že je několik druhů Božího vyvolení k věčnému životu: jedno obecné a neurčité, a další
konkrétní a jednoznačné; jedno neúplné, odvolatelné, podmíněné, a druhé úplné, neodvolatelné a

absolutní; a také to, že jedno vyvolení je k víře a jiné ke spasení, takže vyvolení může být k
ospravedlňující víře bez toho, že by bylo rozhodujícím a bezpodmínečným vyvolením ke spasení.

Vyvrácení
Toto učení je jen výmyslem lidské mysli, který je vyfabulovaný bez ohledu na Písma, který ničí a
převrací učení o vyvolení a rozbíjí zlatý řetěz spasení: Ty, které předem určil, ty také povolal; a

které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil (Ř 8:30).

III

Blud
Kdo učí, že Boží zalíbení a záměr, o kterém Písmo ve svém učení o vyvolení hovoří, neznamenají,
že si Bůh vybral některé lidi, zatímco jiné ne, ale to, že Bůh si ze všech možných podmínek (mezi
které patří i skutky zákona) či z celého řádu věci vybral jako podmínku spásy zrovna skutek víry,

který je svou samou podstatou nezáslužný, a nedokonalou poslušnost víry, a že milostivě počítá tyto
skutky za dokonalou poslušnost a počítá je jako hodné odměny věčného života.

Vyvrácení
Tento zhoubný a smrtonosný blud okrádá Boží zalíbení a Kristovy zásluhy o jakýkoliv účinek a

odvádí lidi zbytečnými a bezcennými otázkami od pravdy milostivého, nezaslouženého
ospravedlnění a od jednoduchosti Písma a prohlašuje za lež tato apoštolova slova: On nás zachránil

a povolal svatým povoláním, ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle
milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy (2. Tim 1:9).

IV

Blud
Kdo učí, že podmínkou vyvolení k víře je, aby daný člověk splňoval podmínku toho, že správně

používá své vnitřní pochopení Boha a přirozené zjevení, že je zbožný, spravedlivý, pokorný,
skromný a nakloněný k věčnému životu, jako kdyby vyvolení na těchto rysech jakýmkoliv

způsobem záviselo.

Vyvrácení
Tato tvrzení chutnají jako Pelagiovo učení a odporují učení apoštola, který píše: Mezi nimi jsme

kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli
svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou
lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem –

milostí jste zachráněni – a spolu s Ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v
Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v



Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás – je to Boží dar;
není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil (Ef 2:3-9).

V

Blud
Kdo učí, že neúplné, podmíněné či nerozhodující vyvolení konkrétních lidí ke spasení se zakládá na
předvídané víře, pokání, svatosti, zbožnosti, které v nějakém čase začaly či pokračovaly; ale že plné
a rozhodující, nepodmíněné vyvolení se zakládá na předvídaném vytrvání ve víře, pokání, svatosti a
zbožnosti až do konce; a že právě toto je milostivá a evangelijní způsobilost, na základě které je ten,
kdo je vyvolen, více hoden vyvolení, než ten, kdo vyvolen není; a že víra, poslušnost víry, svatost,

zbožnost a vytrvalost proto nejsou ovocem nezměnitelného vyvolení ke slávě, ale jsou jeho
podmínkami, které Bůh předem požadoval a u těch, které poté plně vyvolil, předvídal jejich splnění,

že jsou příčinami, bez kterých k nezměnitelnému vyvolení ke slávě nedojde.

Vyvrácení
Toto učení je odporné a neslučitelné s celým Písmem, které neustále vštěpuje do našich uší a srdcí

prohlášení, jako jsou tato: Vyvolení není ze skutků, nýbrž z Toho, kdo povolává (Ř 9:11). Uvěřili
všichni, kteří byli určeni k věčnému životu (Sk 13:48). On si nás v Něm vybral před založením světa,

abychom byli svatí (Ef 1:4). Ne vy jste si vybrali Mne, ale Já jsem si vybral vás (J 15:16). Jestliže
však z milosti, pak již ne ze skutků (Ř 11:6). V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že

On miloval nás a poslal svého Syna (1. J 4:10).

VI

Blud
Kdo učí, že ne každé vyvolení ke spasení je nezměnitelné, ale že někteří z vyvolených mohou bez

ohledu na Boží ustanovení na věčnost zahynout a že skutečně hynou.

Vyvrácení
Tito tímto sprostým bludem činí Boha proměnlivým a vrtkavým a ničí útěchu, kterou zbožní čerpají
z pevné neměnnosti svého vyvolení, a protiřečí Svatému Písmu, které učí, že vyvolení nemohou být
svedeni (Mt 24:24), že Kristus neztrácí ty, které Mu Otec dal (J 6:39), a že Bůh také oslavil ty, které

předurčil, povolal a ospravedlnil (Ř 8:30).

VII

Blud
Kdo učí, že v tomto životě není žádné ovoce nezměnitelného vyvolení ke slávě, ani žádné ujištění,

jistota či povědomí o něm, kromě těch, které vycházejí z vrtkavých, proměnlivých a nejistých
okolností.

Vyvrácení
Nejen, že je absurdní mluvit o nejisté jistotě, ale tato představa také protiřečí zkušenostem svatých,
kteří se díky uvědomění svého vyvolení radují společně s apoštolem a plni zpěvu chválí Boha za
tento milostivý dar (Ef 1); kteří se podle Kristova naléhání radují s Jeho učedníky, že jejich jména

jsou zapsána v nebesích (L 10:20); kteří pevně stojí na vědomí svého vyvolení, a díky tomu
odolávají ďáblovým ohnivým šípům otázkou Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? (Ř 8:33)



VIII

Blud
Kdo učí, že důvodem, proč se Bůh rozhodl některé lidi ponechat v důsledcích Adamova pádu a ve
všeobecném stavu hříchu a odsouzení, proč je minul v udílení své milosti, která je nutná k víře a

obrácení, je něco jiného, než čistě Jeho vlastní spravedlivá vůle.

Vyvrácení
Jasně a pevně stojí psáno: A tak se slitovává, nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje (Ř 9:18); a
také: Vám je dáno poznat tajemství království Nebes, ale jim to dáno není (Mt 13:11). A podobně,
Vzdávám Ti chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a

zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, protože tak se Ti zalíbilo (Mt 11:25-26).

IX

Blud
Kdo učí, že důvodem proč Bůh posílá evangelium k některým národům a k jiným ne, není jen a
pouze Boží dobré zalíbení, ale skutečnost, že některé národy jsou lepší a toho hodnější než jiné,

kterým evangelium kázáno není.

Vyvrácení
Právě toto Mojžíš popírá, když promlouvá k lidu Izraele těmito slovy: Hle, Hospodinu, tvému Bohu,

patří nebesa i nebesa nebes, země i všechno, co je na ní. Avšak jenom k tvým otcům Hospodin
přilnul, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo po nich, totiž vás, ze všech národů, jak je tomu

dodnes (Dt 10:14-15); a Kristus říká: Běda tobě, Chorazin! Běda tobě, Betsaido! Protože kdyby se
byly v Týru a Sidónu staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by v žíni a popelu učinili

pokání (Mt 11:21).

Druhá hlava doktríny
KRISTOVA SMRT A VYKOUPENÍ LIDÍ SKRZE NI

Článek 1: Trest, který si žádá Boží spravedlnost

Bůh je nejen nanejvýš milosrdný, ale je také nanejvýš spravedlivý. A (podle toho, jak se nám On
sám zjevil ve svém Slově,) Jeho spravedlnost požaduje, aby naše hříchy, spáchané proti Jeho
nekonečnému majestátu, byly potrestány, a to nejen dočasnými, vezdejšími tresty, ale i tresty

věčnými, a to těla i duše, kterým nemůžeme uniknout, pokud Boží spravedlnosti nebude učiněno
zadost.

Článek 2: Kristem zajištěné zadostiučinění

Jelikož nejsme schopni sami za sebe toto zadostiučinění poskytnout či se zachránit před Božím
hněvem, Bohu se zalíbilo dát nám ze svého nekonečného milosrdenství jako záruku Jeho

jednorozeného Syna, který byl učiněn hříchem a stal se kletbou pro nás a místo nás, aby tak za nás
učinil zadost Boží spravedlnosti.



Článek 3: Nekonečná hodnota Kristovy smrti

Smrt Syna Božího je jedinou a nejdokonalejší obětí a zadostiučiněním za hřích; její hodnota a cena
je nekonečná, nanejvýš dostatečná na to, aby zaplatila za hříchy celého světa.

Článek 4: Důvody této nekonečné hodnoty

Tato smrt má tak nesmírnou hodnotu a cenu proto, že Osoba, která ji vytrpěla, byla nejen
skutečným a dokonale svatým člověkem, ale také jednorozeným Synem Božím, stejně věčné a
nekonečné podstaty s Otcem a Duchem Svatým, což byly nutné požadavky na to, aby mohl být
naším Spasitelem; a navíc, Jeho smrt byla spojená s prožitím veškerého Božího hněvu a kletby,

které jsme si svými hříchy plně zasluhovali.

Článek 5: Nařízení kázat evangelium všem

Kromě toho, zaslíbením evangelia je, že každý, kdo věří v Krista ukřižovaného, nezemře, ale má
věčný život. Toto zaslíbení, společně s příkazem činit pokání a věřit, musí být hlásáno a ohlašováno

bez rozdílu a rozlišování všem národům a všem lidem, ke kterým Bůh ve svém dobrém zalíbení
evangelium posílá.

Článek 6: Zodpovědnost lidí za nevíru

To, že mnozí, kdo jsou voláni skrze evangelium, však nečiní pokání a nevěří v Krista, ale umírají ve
své nevíře, není způsobené tím, že by Kristova oběť na kříži nebyla dostatečná, ale jedná se zcela a

jedině o jejich vlastní vinu.

Článek 7: Boží dobrý dar víry

Naprosto všichni, kdo však skutečně věří a jsou tak Kristovou smrtí vykoupeni a zachráněni od
hříchu a věčné zkázy, toto dobrodiní přijímají jedině a zcela jako dlužníci Boží milosti, která jim

byla od věčnosti dána v Kristu, ne na základě jakýchkoliv svých zásluh.

Článek 8: Spásná účinnost Kristovy smrti

Svrchovaným úradkem a nejmilostivější vůlí a záměrem Boha Otce bylo, aby se oživující a spásná
účinnost nejcennější smrti Jeho Syna dotýkala všech vyvolených, aby jedině jim dávala dar

ospravedlňující víry, a tak je dokonale a bez selhání dovedla ke spasení. Znamená to tedy, že Boží
vůlí bylo, aby Kristus krví svého kříže, kterou potvrdil novou smlouvu, účinně a jednou provždy
vykoupil z každého kmene, jazyka, lidu a národu všechny ty, a jedině ty, kteří byli od věčnosti
vybráni ke spasení a dáni Mu Otcem; aby jim udělil víru, kterou pro ně vykoupil svou smrtí,
společně s dalšími spásnými dary Ducha Svatého; aby je očistil od veškerého hříchu, ať už

prvotního či jejich vlastního, ať už se ho dopustili předtím nebo poté, co došli víry; a aby je věrně
zachoval až do konce, a tak je nakonec dovedl bez jediné poskvrny a vrásky, aby se navěky radovali

ve slávě v Jeho přítomnosti.



Článek 9: Naplnění Božího plánu

Tento záměr, vycházející z Boží věčné lásky k Jeho vyvoleným, je od počátku světa až do tohoto
dne úspěšně a se vší mocí naplňován, a bude takto naplňován i nadále, bez ohledu na marný odpor

bran pekelných, aby tak v pravý čas byli všichni vyvolení shromažďováni v jedno, aby ve světě
nikdy nechyběla Církev skutečných věřících, vybudovaná na základě krve Kristovy, která Ho

vytrvale a neotřesitelně miluje a slouží Mu jako jako svému Spasiteli (jenž za ně, tak jako ženich za
sou nevěstu, položil život na kříži), a která Ho zde i po celou věčnost oslavuje svými chválami.

Odmítnutí bludů

Synod tedy nyní vysvětlil pravdivé, ortodoxní učení ohledně vyvolení a zavržení, a proto odmítá a
zavrhuje bludy těch:

I

Blud
Kdo učí, že Bůh Otec ustanovil, že Jeho Syn zemře na kříži, bez toho, že by zároveň pevně a

jednoznačně ustanovil spásu konkrétních lidí, takže nutnost, prospěšnost a hodnota toho, co Kristus
svou smrtí vydobyl, může být úplná, zcela dostatečná, nedotčená, dokonalá, i kdyby toto vydobyté

vykoupení nikdy nebylo aplikováno do života jediného člověka.

Vyvrácení
Tato doktrína pohrdá Otcovou moudrostí a Kristovými zásluhami, je pro ně urážkou, a odporuje

Písmu. Spasitel totiž praví: Znám svoje ovce … a svou duši pokládám za ovce... Já je znám (J 10:14-
15, 27). A prorok Izajáš o Spasiteli říká: Když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo,
prodlouží své dny, a Hospodinovo přání se Jeho prostřednictvím zdaří (Iz 53:10). A konečně, toto
učení protiřečí článku vyznání, ve kterém vyznáváme, čemu věříme ohledně křesťanské Církve

obecné.

II

Blud
Kdo učí, že Božím záměrem v Kristově smrti nebylo ustanovit a potvrdit novou smlouvu milosti

skrze Jeho krev, ale pouze zajistit Otci právo ustanovit s člověkem tuto smlouvu, jak se Mu zlíbí, ať
už z milosti nebo ze skutků.

Vyvrácení
Toto učení je odporné a neslučitelné s Písmem, které učí, že Ježíš se stal ručitelem lepší smlouvy, a

že závěť je platná jen po mrtvých (Žd 7:22; 9:15, 17).

III

Blud
Kdo učí, že Kristus svým zadostiučiněním pro nikoho nezajistil spasení jako takové ani víru, kterou
je toto Kristovo zadostiučinění účinně aplikováno do životů lidí ke spasení; ale že pro Otce pouze
zajistil autoritu či plnou vůli, aby se vztahoval k lidstvu novým způsobem a aby si určil podmínky,
jak uzná za vhodné, jejichž naplnění však záleží na svobodné vůli člověka, a tak se může stát, že



tyto podmínky naplní úplně všichni či vůbec nikdo.

Vyvrácení
Tito lidé pohrdají Kristovou smrtí; ani v nejmenším nepřipouštějí nejdůležitější ovoce či dobrodiní,

které zajistila, a opět povolávají pelagiánské bludy zpět z pekla.

IV

Blud
Kdo učí, že nová smlouva milosti, kterou Bůh Otec s člověkem uzavřel skrze Kristovu

prostřednickou smrt, nespočívá v tom, že jsme před Bohem ospravedlněni a spaseni skrze víru,
která přijímá Kristovy zásluhy, ale v tom, že Bůh odvolal požadavek dokonalé poslušnosti víry, ale
počítá víru samotnou a poslušnost víry, ač sebenedokonalejší, za dokonalou poslušnost vůči zákona

a milostí ji počítá jako hodnou odměny věčného života.

Vyvrácení
Toto učení protiřečí Písmům: Jsou ospravedlňováni zadarmo Jeho milostí skrze vykoupení, které je
v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v Jeho krev (Ř 3:24-25). Tito

lidé, stejně jako zvrácený a bezbožný Socinus, vymýšlejí nové, podivné a pochybné ospravedlnění
člověka před Bohem, a to v rozporu se shodou celé Církve.

V

Blud
Kdo učí, že všichni lidé byli přijati do stavu usmíření a do milosti smlouvy, takže nikdo není hoden
odsouzení kvůli prvotnímu hříchu, nebude kvůli němu odsouzen a je osvobozen od viny prvotního

hříchu.

Vyvrácení
Tento názor se protiví Písmu, které učí, že jsme svou přirozeností děti hněvu (Ef 2:3).

VI

Blud
Kdo používají rozdíl mezi zasloužením si a přivlastněním si, aby do myslí nerozvážných a

nezkušených zaseli učení, že Bůh se do té míry, do jaké záleží na Něm, snažil přinést dobrodiní
vykoupené Kristovou smrtí do životů všech lidí stejným způsobem a do stejné míry; a že rozdíl, kdy

někteří získají odpuštění hříchů a věčný život, zatímco jiní ne, spočívá v jejich svobodné vůli,
kterou se chopí milosti nabízené všem bez výjimky; že nestojí na jedinečném, zvláštním daru
Božího milosrdenství, který by v nich mocně působil, ale na tom, že si, na rozdíl od ostatních,

přivlastnili tuto milost.

Vyvrácení
Tito lidé sice předstírají, že toto rozlišení předkládají zdravým a přijatelným způsobem, avšak

pokoušejí se mezi lidi zasít smrtící jed pelagiánských bludů.

VII



Blud
Kdo učí, že Kristus nemohl zemřít, nemusel zemřít a nezemřel za ty, které Bůh do nejvyšší míry

miloval a vyvolil k věčnému životu, jelikož oni Kristovu smrt nepotřebují.

Vyvrácení
Toto učení popírají slova apoštola, který prohlašuje Syn Boží si mne zamiloval a vydal sebe samého

za mne (Ga 2:20). A stejně tak Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je Ten, kdo
ospravedlňuje! Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš ... zemřel (Ř 8:33-34), a tedy
zemřel za ně; a je to právě Spasitel, kdo říká Svou duši pokládám za ovce (J 10:15); a To je Mé

přikázání, abyste se navzájem milovali, jako Já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí
svou duši za své přátele (J 15:12-13).

Třetí a čtvrtá hlava doktríny
PADLOST ČLOVĚKA, JEHO OBRÁCENÍ K BOHU,

A ZPŮSOB, JAK K NĚMU DOCHÁZÍ

Článek 1: Vliv pádu na lidskou přirozenost

Člověk byl původně stvořen k Božímu obrazu. Jeho mysl byla korunována pravým a spásným
poznáním jeho Stvořitele a všech věcí duchovních; jeho srdce a vůle byly spravedlivé, všechny jeho

vášně a city čisté, a celý člověk byl svatý. Když se však na ďáblův popud svou svobodnou vůlí
vzbouřil proti Bohu, ztratil tyto jedinečné dary; a místo nich ho stihla slepota mysli, strašlivá

temnota, marnost a zvrhlost úsudku; stal se zvráceným, vzpurným a zatvrzelým v srdci i vůli a
nečistým ve svých vášních a citech.

Článek 2: Rozšiřování zkaženosti

Člověk po pádu počal děti podle svého vlastního obrazu. [Adam a Eva] Jakožto porušený a zkažený
druh počali porušené a zkažené potomstvo. Proto, v důsledku spravedlivého Božího soudu, všechno

Adamovo potomstvo, s Kristem jako jedinou výjimkou, zdědilo padlost a zkaženost od svého
prvního rodiče, ne pouhým napodobením, jak tvrdili staří pelagiáni, ale tělesným rozmnožováním

této zvrácené přirozenosti.

Článek 3: Naprostá neschopnost

Proto jsou všichni lidé počati v hříchu a jsou svou přirozeností děti hněvu, neschopní spásného
dobra, naklonění ke zlu, mrtví v hříchu a v jeho otroctví; a bez obnovující milosti Ducha Svatého

nejsou schopní ani ochotní vrátit se k Bohu, napravit padlost své přirozenosti, nebo se k této
nápravě jakkoliv připravit.

Článek 4: Nedostatečnost světla přírody

V člověku však i po pádu zůstávají slabé záblesky přirozeného porozumění, a tak si zachovává
určité poznání Boha, přirozených věcí a rozdílu mezi dobrem a zlem, a ukazuje určitou úctu vůči

ctnostem a dobrému chování navenek. Ale toto přirozené porozumění a světlo přírody je daleko od
toho, aby bylo dostatečné k tomu, aby člověka dovedlo ke spásnému poznání Boha a ke skutečnému



obrácení k Němu – člověk je dokonce neschopný ho použít i ve věcech přirozených a občanských.
Naopak, toto poznání, ať už je jakékoliv, dokonce zcela a mnoha způsoby překrucuje, poskvrňuje a

potlačuje ve své nepravosti, a tak se před Bohem stává zcela bez výmluvy.

Článek 5: Nedostatečnost zákona

Pravda přirozeného zjevení se shoduje s pravdou Desatera, které Bůh skrze Mojžíšovy ruce zjevil
svému zvláštnímu lidu, Židům, ale ani [toto zjevení] nemůže člověka zachránit a dát mu spásnou

milost. Ačkoliv zjevuje velikost hříchu a více a více z něj člověka usvědčuje, zároveň mu neukazuje
k léku ani ho neuschopňuje, aby se z této bídy vymanil, ale ponechává hříšníka ve slabosti jeho těla

pod kletbou.

Článek 6: Spásná moc evangelia

To, co tedy přirozené poznání ani zákon udělat nemohly, Bůh působí mocí a dílem Ducha Svatého
skrze Slovo či službu usmíření, kterou je dobrá zpráva o Mesiáši, skrze kterou se Bohu zalíbilo

zachránit ty, kdo věří, a to ve Starém i v Novém zákoně.

Článek 7: Boží svoboda ve zjevování evangelia

Bůh pod Starou smlouvou zjevil tajemství své vůle jen malému počtu lidí; pod Novou smlouvou
(kde bylo odstraněno rozlišení mezi různými národy) ji zjevuje mnohým. Důvod tohoto rozlišení

nemůžeme připisovat tomu, že by jeden národ byl lepší či měl větší hodnotu než národy jiné, či že
by lépe používal své vnitřní poznání Boha; vychází jedině a plně z Božího svrchovaného zalíbení a
nezasloužené lásky. Proto ti, komu je uděleno toto obrovské a nesmírně milostivé požehnání, které
si ani v nejmenším nezaslouží, naopak, zaslouží si jeho pravý opak, by ho měli přijímat a uznávat s

pokorným a vděčným srdcem, a společně s apoštolem hluboce milovat a chválit přísnost a
spravedlnost Božích soudů zjevených na těch, kterým tato milost není dána (a všetečně se v nich

nerýpat).

Článek 8: Naléhavé volání evangelia

Avšak všichni ti, kdo jsou voláni evangeliem, jsou voláni upřímně, naléhavě a nepředstíraně. Bůh
totiž ve svém Slově nanejvýš naléhavě a pravdivě oznámil, co je pro Něj přijatelné a co Ho těší: aby
ti, kdo jsou povoláni, přišli k Němu. Také se vší vážností a upřímností zaslibuje pokoj duše a věčný

život tem, kdo k Němu skutečně přijdou a uvěří.

Článek 9: Zodpovědnost lidí za odmítnutí evangelia

Není selháním evangelia, Krista v něm prezentovaného, ani Boha, který evangeliem lidi povolává a
udílí jim mnohá dobrodiní a dary, když ti, kdo jsou voláni službou Slova, odmítají přijít a obrátit se.
Selhání a chyba je jen v nich samých; někteří, když jsou voláni, bez ohledu na nebezpečí, ve kterém

se nacházejí, odmítají Slovo života; jiní ho sice přijímají, ale nenechají ho, aby hluboce a trvale
ovlivnilo jejich srdce, a jejich radost, která vycházejí jen z dočasné víry, brzy zaniká, a tak odpadají;
jiní dusí semeno Slova trním starostí tohoto věku a žádostí světa, a tak nenesou ovoce. Právě tohle

náš Spasitel učí v podobenství o rozsévači (Mt 13).



Článek 10: Obrácení jako Boží dílo
Ale to, že jiní, kdo jsou voláni službou evangelia, se tomuto volání podřídí a jsou obráceni, nesmí
být připisováno jejich úsilí či správnému použití svobodné vůle, kterým by se odlišili od ostatních,

kterým je prý dána stejná milost, plně dostatečná pro víru a obrácení (jak tvrdí Pelagiova pyšná
hereze). Ne, to vše musí být plně připsáno Bohu, který si v Kristu od věčnosti vyvolil svůj lid, a

stejně tak jej ve svůj čas účinně povolává, uděluje mu víru a pokání, zachraňuje ho z moci temnoty,
a přenáší ho do království svého vlastního Syna, aby Mu tento lid mohl vzdávat chválu a vyhlašovat
jedinečné a slavné skutky Toho, který ho povolal z temnoty do svého podivuhodného světla, a aby
se tak chlubil ne sám sebou, ale jedině v Pánu, jak na mnoha místech Písma svědčí slova apoštolů.

Článek 11: Dílo Ducha Svatého v obrácení

Když však Bůh naplňuje ve vyvolených toto své dobré zalíbení, když v nich působí skutečné
obrácení, nejen, že působí, aby jim bylo zvnějšku kázáno evangelium, ale také mocně osvětluje

jejich mysl svým Duchem Svatým, aby správně chápali a rozsuzovali věci Ducha Božího; a zároveň
účinným působením znovuzrozujícího a obnovujícího Ducha proniká do největších hlubin člověka;

otevírá zavřená srdce, obměkčuje ta zatvrzelá, a obřezává ta neobřezaná; vlévá do vůle nový
charakter; to, co bylo mrtvé, oživuje; to, co bylo zlé, neposlušné a neústupně vzdorující, mění v

dobré, poslušné a poddajné; a také vůli podněcuje a posiluje, aby byla jako dobrý strom a mohla tak
nést ovoce dobrých skutků.

Článek 12: Obnova a znovuzrození jako nadpřirozené dílo

A právě tohle je znovuzrození, které Písmo tak jasně vyhlašuje a oslavuje; obnova, nové stvoření,
vzkříšení z mrtvých, obživení, které v nás Bůh vypůsobuje bez naší pomoci. Avšak neděje se tak

pouze na základě vnějšího kázání evangelia, skrze morální přemlouvání či jiným způsobem, kde by
poté, co Bůh vykonal celé své dílo, stále záleželo na moci a vůli člověka, zda bude znovuzrozen či

ne, zda bude obrácen či zůstane neobrácený. Místo toho se jedná o zcela a zjevně nadpřirozené dílo,
které je nanejvýš mocné a zároveň nanejvýš nádherné, slastné, ohromující, skryté a nepopsatelné,
které není o nic menší ani podřadnější vůči samotnému dílu stvoření či vzkříšení z mrtvých, jak
jasně prohlašuje Písmo vdechnuté Autorem tohoto díla. Proto jsou všichni, v jejichž srdcích Bůh
vykoná toto jedinečné dílo, s jistotou, neomylným a neselhávajícím způsobem účinně obnoveni a
znovuzrozeni a skutečně věří. Vůle, která je tímto způsobem obnovená, je Bohem nejen puzena a

ovlivňována, ale v důsledku Jeho vlivu se tak sama stává činnou. Proto lze právem a správně říct, že
lidé, kterým byla tato milost dána, věří a činí pokání.

Článek 13: Nepochopitelný způsob znovuzrození

Věřící v tomto životě nikdy nemohou plně pochopit způsob, jak Bůh toto dílo koná. Nicméně, stačí
jim vědět a prožívat, že tato Boží milost jim umožňuje věřit srdcem a milovat jejich Spasitele.

Článek 14: Způsob, jak Bůh dává víru

Víra je tedy Božím darem, avšak ne proto, že by Bůh člověku nabízel, ať si podle svého zalíbení
vybere, jestli ji přijme nebo odmítne, ale proto, že je mu skutečně udělena, že je do něj vdechnuta a

vlita. Není darem v tom smyslu, že by Bůh udílel schopnost uvěřit a poté očekával, že člověk
použitím své svobodné vůle svolí s podmínkami spásy a skutečně v Krista uvěří; je darem tak, že



Ten, který v člověku působí chtění i činění, který působí všechny věci ve všech lidech, vypůsobuje i
vůli věřit i samotný akt víry.

Článek 15: Reakce na Boží milost

 Bůh nikomu nedluží svou milost a nemá žádnou povinnost ji komukoliv udělit; protože jak by
mohl být něco dlužný někomu, kdo sám neměl, co by Bohu dal, aby mu to On musel vracet? Ne,

jak by mohl být něco dlužen někomu, kdo sám nemá nic než hřích, falešnost a nevěru? Ten, komu je
tedy tato milost udělena, dluží Bohu věčnou vděčnost a navěky Mu vzdává díky. Ten, komu na ní

není dán podíl, tedy buď zcela nebere zřetel na tyto duchovní dary a je v tomto stavu zcela
spokojen, nebo se ani v nejmenším neobává nebezpečí, ve kterém se nachází, a domýšlivě a marně
se vychloubá vlastnictvím něčeho, co ve skutečnosti nemá. Vůči těm, kdo navenek vyznávají svou
víru a napravují své životy, máme povinnost po vzoru apoštola přemýšlet a hovořit tím nejlepším
způsobem, protože skryté hlubiny srdce jsou pro nás neznámé. A vůči ostatním, kteří ještě nebyli
povoláni, máme povinnost se za ně modlit k Bohu, který povolává to, co není, jako by bylo. Ale v

žádném případě se k nim nesmíme chovat s povýšeností, jako bychom rozdíl v našem vlastním
životě způsobili sami.

Článek 16: Důsledky znovuzrození a obnovy

Jako člověk pádem nepřestal být stvořením obdařeným pochopením a vůlí, ani hřích, který
prostoupil celou lidskou rasu, ho nepřipravil o lidskou přirozenost, ale uvrhl ho do zvrácenosti a

duchovní smrti; a stejně tak milost znovuzrození a obnovy v lidech nepůsobí, jako by byli
bezvědomými věcmi, nebere jim jejich vůli a charakter, ani vůli nijak silou nenutí k něčemu, k

čemu není svolná, ale duchovně je oživuje, uzdravuje, napravuje a zároveň je sladce a mocně ohýbá
tak, že tam kde dříve vládly tělesná vzpoura a odpor, začíná vládnout pohotová, ochotná a upřímná
duchovní poslušnost, ve které spočívá skutečná a duchovní obnova a svoboda naší vůle. Pokud však

podivuhodný Autor každého dobrého skutku takto s člověkem nepracuje, člověk nemá sebemenší
naději se sám vymanit ze stavu svého pádu a zkázy, do kterého se ze stavu nevinnosti svou vlastní

svobodnou vůlí uvrhl.

Článek 17: Boží použití prostředků při znovuzrození a obnově

Tak jako Boží všemocné dílo, kterým přináší a podporuje tento náš přirozený život, nevylučuje
použití prostředků, kterými se Bohu zalíbilo v Jeho nekonečném milosrdenství a dobrotě

uskutečňovat toto božské dílo, ani výše zmíněné Boží nadpřirozené dílo, kterým jsme obnoveni a
znovuzrozeni, ani v nejmenším nevylučuje ani nepodrývá použití evangelia, které nejmoudřejší Bůh

ustanovil, aby bylo semenem znovuzrození a obnovy a potravou duše. Proto apoštolové a učitelé
po nich zbožně vyučovali lid o Boží milosti, k Boží slávě a k pokoření vší lidé pýchy, a zároveň ani

v nejmenším nezanedbávali to, aby je svatým napomínáním evangelia udržovali pod vlivem a
službou Slova, svátostí a církevní kázně; proto i teď musí být daleko od učitelů v Církvi i jejich

posluchačů, aby se odvažovali pokoušet Boha oddělováním Toho, co On ze svého dobrého zaslíbení
tím nejpevnějším a nejbližším způsobem spojil. Milost je udílena skrze napomínání; a čím

pohotověji plníme své povinnosti, tím jasněji se obvykle zjevuje tato milost a toto dobrodiní Božího
díla, které v nás působí, a tím lépe a příměji toto Jeho dílo postupuje; a proto veškerá sláva za
prostředky milosti i za jejich spásné ovoce a účinnost patří jedině Bohu samotnému, a to až na

věčnost. Amen.



Odmítnutí bludů

Synod tedy nyní vysvětlil pravdivé, ortodoxní učení ohledně vyvolení a zavržení, a proto odmítá a
zavrhuje bludy těch:

I

Blud
Kdo učí, že není možné právem říct, že prvotní hřích sám stačí na to, aby odsoudil celou lidskou

rasu nebo jí vysloužil časný i věčný trest.

Vyvrácení
Tito lidé si protiřečí s apoštolem, který prohlašuje Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa

hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili (Ř 5:12);
a Rozsudek nad jedním proviněním přinesl odsouzení (Ř 5:16); a Mzdou hříchu je smrt (Ř 6:23).

II

Blud
Kdo učí, že duchovní dary nebo dobré vlastnosti a rysy, jako jsou dobrota, svatost a spravedlnost,
nemohly spočívat ve vůli člověka, když byl stvořen, a proto od ní mohly při pádu být odděleny.

Vyvrácení
Toto učení odporuje popisu Božího obrazu v Efezským 4:24, kde apoštol prohlašuje, že tento obraz

spočívá ve spravedlnosti a svatosti, které nepochybně vycházejí z vůle.

III

Blud
Kdo učí, že v duchovní smrti nejsou duchovní dary odděleny od vůle člověka, jelikož vůle sama

nikdy nebyla porušena, ale pouze jí brání a brzdí ji zatemněné chápání a neovladatelnost vášní; a že
když budou tyto překážky odstraněny, vůle poté může uplatnit svůj přirozený potenciál – to

znamená, že je sama o sobě schopna chtít a zvolit si jakékoliv dobro, které je jí předkládáno, nebo
ho naopak nechtít a nezvolit si ho.

Vyvrácení
Tohle je nový výmysl a blud, který vyvyšuje moc svobodné vůle navzdory prohlášení proroka:

Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné (Jer 17:9); a apoštola: Mezi nimi (syny neposlušnosti) jsme
kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme, co se líbilo tělu a mysli (Ef 2:3).

IV

Blud
Kdo učí, že neznovuzrozený a neobnovený člověk není ve skutečnosti zcela mrtvý v hříchu,
postrádající veškerou schopnost učinit jakékoliv duchovní dobro, ale že ve skutečnosti může

hladovět a žíznit po spravedlnosti a životě a nabídnout oběť zkroušeného a pokořeného srdce, která
těší Boha.



Vyvrácení
Tyto věci odporují jasnému svědectví Písma: Byli jste mrtví pro svá provinění a pro své hříchy (Ef

2:1, 5); a Všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé (Gen 6:5; 8:21). Navíc,
hladovět a žíznit po vysvobození z bídy a po životě a přinášet Bohu oběť zkroušeného srdce je

možné jedině pro ty, kdo jsou znovuzrozeni a obnoveni – pro ty, kdo jsou nazýváni požehnanými (Ž
51:19; Mt 5:6).

V

Blud
Kdo učí, že zkažený a přirozený člověk může dostatečně dobrým způsobem využít obecné milosti

(kterou rozumí přirozenému zjevení) nebo darů, které v něm po pádu zůstaly, aby tak jejich
použitím postupně získal větší, tedy evangelijní či spásnou milost a spásu samotnou; a že se Bůh

tímto způsobem ukazuje, že On sám je připraven zjevit Krista všem lidem, jelikož všem poskytuje
dostatečným a účinným způsobem prostředky nutné k obrácení.

Vyvrácení
Zkušenost všech dob i svědectví Písmem však jasně ukazuji, že toto učení je lživé. Oznámil své
slovo Jákobovi, svá ustanovení a nařízení Izraeli. Tak žádnému národu neučinil – Jeho nařízení

nepoznaly (Ž 147:19-20). Ten v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich
cestách (Sk 14:16); a Potom prošli (Pavel a jeho společníci) Frygií a galatskou krajinou, neboť

Duch Svatý jim zabránil promluvit Slovo v Asii. Když přišli k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie,
ale Ježíšův Duch jim to nedovolil (Sk 16:6-7).

VI

Blud
Kdo učí, že Bůh nemůže při skutečném obrácení člověka nalít do jeho vůle nové rysy, schopnosti či

dary, a že víra, skrze kterou jsme obráceni a díky níž se nazýváme věřícími, proto není vlastností
nebo darem, které dává Bůh, ale je jedině a pouze skutkem člověka, a proto nemůže být nazývána

darem, pokud tím není míněna síla a schopnost tuto víru získat.

Vyvrácení
Tito lidé odporují a protiřečí Svatým Písmům, která prohlašují, že Bůh do našich srdcí vlévá nové
schopnosti a charakteristiky víry, poslušnosti a uvědomění si Jeho lásky: Svůj zákon dám do jejich
nitra a zapíšu jej na jejich srdce (Jer 31:33); a Vyleji vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi;
vyleji svého Ducha na tvé potomstvo (Iz 44:3); a Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha

Svatého, který nám byl dán (Ř 5:5). Toto učení se protiví ustavičné praxi Církve, která se modlí ústy
proroka: Přiveď mě zpět a navrátím se (Jer 31:18).

VII

Blud
Kdo učí, že milost, kterou jsme obráceni k Bohu, je pouze jemným doporučováním a

přesvědčováním, či (jak ji vysvětlují jiní) že působí obrácení člověka způsobem, který je co
nejjemnější a zároveň nejvíce v souladu s přirozeností člověka, kterého přesvědčuje; a že není
důvod, proč by tato směřující a doporučující milost sama neměla být dostatečná k tomu, aby z

přirozeného člověka udělala člověka duchovního; že Bůh nepůsobí souhlas vůle jinak, než pouze
svým doporučováním; a že moc tohoto božského působení překonává Satanovo dílo v tom, že Bůh



nabízí věčné dobrodiní, avšak Satan jen to vezdejší.

Vyvrácení
Toto učení je zcela pelagiánské a odporuje celému Písmu, které, mimo jiné, učí mnohem mocnější a

božštější způsob působení Ducha Svatého v obrácení člověka, jak píše Ezechiel: Dám vám nové
srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám

srdce masité (Ez 36:26).

VIII

Blud
Kdo učí, že Bůh ve znovuzrození a obnově člověka nepoužívá svou všemohoucí moc tak mocným a

neselhávajícím způsobem, aby ohnul vůli člověka k víře a obrácení, ale že i poté, co Bůh vykonal
veškeré dílo své milosti, které používá k obrácení člověka, člověk se stále může Bohu a Jeho
Svatému Duchu vzepřít, i když ho Bůh zamýšlí a chce znovuzrodit a obnovit; schopnost být

znovuzrozen či ne tedy zůstává plně v moci člověka, a často se stává, že člověk takto odporuje a
zcela tak zabrání svému znovuzrození.

Vyvrácení
Toto učení není ničím menším než popřením veškeré účinnosti Boží milosti v našem obrácení, a
podřizování díla Všemohoucího Boha vůli člověka, což odporuje slovům apoštolů, kteří učí, že
věříme v souladu s působením převahy Jeho síly (Ef 1:19); a že Bůh v moci naplňuje každý svůj

dobrý úmysl a skutek víry (2. Te 1:11); a že Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k
životu a zbožnosti (2. Pt 1:3).

IX

Blud
Kdo učí, že milost a svobodná vůle jsou částečnými příčinami, které společně vypůsobují počátek
obrácení, a že působení této milosti nepředchází působení vůle; tedy, že Bůh účinným způsobem

nenapomáhá vůli člověka k obrácení, dokud se k tomu vůle člověka sama nepohne a nerozhodne se
tak.

Vyvrácení
Starověká Církev již dávno odsoudila a zatratila toto učení Pelagiánů podle slov apoštola: Nezáleží

tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává (Ř 9:16). A stejně,
Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, jsi nedostal? (1. Kor 4:7); a Neboť Bůh je ten, který

ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle (Fp 2:13).

Pátá hlava doktríny
VYTRVALOST SVATÝCH

Článek 1: Znovuzrození nejsou zcela svobodní od hříchu

Ty, které Bůh podle svého záměru povolává do společenství svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
a svým Svatým Duchem je obnovuje a dává jim znovuzrození, také zachraňuje z nadvlády a

otroctví hříchu, avšak v tomto životě je plně nezachraňuje z těla hříchu a od slabostí těla.



Článek 2: Reakce věřících na hříchy a slabosti

Proto denně přicházejí hříchy a slabosti, a tak i na těch nejlepších skutcích svatých lpí poskvrna.
Jsou pro ně neustálým důvodem, aby se pokořovali před Bohem a utíkali se do útočiště, kterým je
Kristus ukřižovaný; aby více a více duchem modlitby a svatými skutky zbožnosti umrtvovali své

tělo; a aby ze všech sil usilovali o cíl dokonalosti, dokud konečně nepřijde chvíle, kdy budou
zachráněni z těla této smrti a budou vládnout s Beránkem Božím v Nebesích.

Článek 3: Reakce věřících na hříchy a slabosti

Kvůli těmto zbytkům přebývajícího hříchu a také kvůli pokušením světa a Satana by ti, kdo jsou
obráceni, nemohli vytrvat v této milosti, pokud by byli ponecháni na pospas jen vlastní síle. Ale

Bůh, který jim udělil milost, je věrný, milosrdně je v této milosti posiluje a utvrzuje a mocně je v ní
zachovává až do konce.

Článek 4: Nebezpečí, že skuteční věřící upadnou do vážných hříchů

Ačkoliv slabost těla nemůže obstát proti moci Boha, který potvrzuje a zachovává skutečné věřící ve
stavu milosti, věřící nejsou vždy ovlivňováni, vedeni a puzeni Duchem Božím tak, aby se v

některých chvílích hříšně neodchýlili od vedení božské milosti, a tak jsou svedeni tužbami těla a
přizpůsobují se jim; a proto musí být vytrvalí v bdělosti a modlitbě, aby nebyli svedeni do pokušení. 

Pokud tak však nečiní, nejen, že mohou být tělem, světem a Satanem zataženi do velkých a
ohavných hříchů, ale někdy jsou do tohoto zla zataženi na Boží svolení. Právě to nám ukazují

žalostné pády Davida, Petra a dalších svatých, jak nám je popisuje Svaté Písmo.

Článek 5: Důsledky takovýchto vážných hříchů

Těmito obludnými hříchy velmi vážně urážejí Boha, jsou kvůli nim hodni smrti, zarmucují jimi
Ducha Svatého, tyto hříchy jim brání v praktikování víry, žalostně zraňují jejich svědomí, a svatí

kvůli nim někdy na nějakou dobu ztrácejí vědomí Boží přízně, a to dokud upřímně nečiní pokání a
nevrátí se na správnou cestu, kde na ně opět zazáří světlo Boží otcovské tváře.

Článek 6: Boží spásný zásah

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, podle svého neměnného vyvolujícího záměru, nebere svého
Ducha Svatého svému lidu, a to ani když Jeho lidé žalostně padnou; ani je nenechává upadnout tak

daleko, aby ztratili milost osvojení, opustili stav ospravedlnění, spáchali hřích ke smrti či proti
Duchu Svatému; ani nedopouští, aby se uvrhnuli do věčné zkázy a byli Jím zcela opuštěni a

zatraceni.

Článek 7: Obnovení ku pokání

Na prvním místě je to proto, že Bůh v nich i při těchto pádech zachovává neporušitelné sémě, skrze
které byli obnoveni a znovuzrozeni, aby nikdy nezaniklo a nikdy se zcela neztratilo. Za druhé je

svým Slovem a Duchem s jistotou a účinně obnovuje k pokání, k upřímnému a ke zbožnému



zármutku nad jejich hříchy, aby hledali a došli odpuštění v krvi Prostředníka, a aby tak znovu
prožívali přízeň a milost usmířeného Boha, aby skrze víru hluboce milovali a ctili Jeho

milosrdenství a nadále o to usilovněji uváděli s bázní a chvěním ve skutečnost svou záchranu.

Článek 8: Jistota tohoto zachování

To, že nikdy plně neodpadnou od víry a milosti, že nezahynou ve svých pádech a že nejsou ztraceni,
proto nezáleží na jejich vlastních zásluhách či schopnostech, ale na Božím nezaslouženém

milosrdenství. Kdyby záleželo na nich, tohle vše by bylo nejen možné, ale bez nejmenších pochyb
by se tak i stalo. U Boha je to však naprosto nemožné, jelikož Jeho úradek nemůže být změněn,
Jeho zaslíbení nemohou selhat, a stejně tak nemohou být odvolána povolání podle Jeho záměru,
Kristovy zásluhy, přímluvy a zachování [Jeho lidu] nemohou být neúspěšné, a zapečetění Ducha

Svatého nemůže být zmařeno či zrušeno.

Článek 9: Ujištění o tomto zachování

O tomto zachování svatých ke spasení a jejich vytrvalosti ve víře mohou skuteční věřící být ujištěni
a skutečně tuto jistotu získávají, a to podle míry své víry. Touto vírou v jistotě věří, že jsou a že

vždy zůstanou pravými a živými údy Církve, a že mají odpuštění hříchů a život věčný.

Článek 10: Základ této jistoty

Toto ujištění však nevychází z nějakého jedinečného, soukromého zjevení, které by si protiřečilo se
Slovem Božím, či na něm bylo nezávislé, ale pramení z víry v Boží zaslíbení, která nám nanejvýš
bohatě zjevil ve svém Slově k naší útěše, ze svědectví Ducha Svatého, který svědčí spolu s naším
duchem, že jsme děti Boží a Jeho dědicové (Ř 8:16), a z vážné a svaté touhy zachovávat si dobré

svědomí a konat dobré skutky. A kdyby byli Boží vyvolení připraveni o tuto pevnou a jistou útěchu,
že nakonec získají vítězství, o tuto neselhávající záruku věčné slávy, byli by ze všech lidí ti

nejzbědovanější.

Článek 11: Pochybnosti o této jistotě

Písmo navíc svědčí, že věřící v tomto životě musí zápolit s různými tělesnými pochybami a že v
bolestných pokušeních ne vždy prožívají plné ujištění víry a jistotu, že vytrvají. Ale Bůh, který je

Otcem veškerého povzbuzení, nedopustí, aby byli pokoušeni více, než snesou, ale s každou
zkouškou jim dává i východisko, aby ji mohli snést (1. Kor 10:13), a Duchem Svatým je utěšuje a

oživuje v nich jejich jistotu o tom, že vytrvají.

Článek 12: Tato jistota jako pobídka ke zbožnosti

Tato jistota o vytrvání je však velmi daleko od toho, aby ve věřících probouzela ducha pýchy či aby
jim dávala tělesnou jistotu, ale naopak je pro ně zdrojem pokory, synovské bázně, skutečné

zbožnosti, trpělivosti v každém soužení, vroucích modliteb, vytrvalosti v utrpení a ve vyznávání
pravdy, a pevného a jistého radování se v Bohu; proto by uvažování o tomto dobrodiní mělo sloužit

jako pobídka k vážnému a neustálému vděčnému vzdávání díků a konání dobrých skutků, jak je
zjevné ze svědectví Písma a z příkladů svatých.



Článek 13: Jistota nevede k nedbalosti

Obnovená jistota o vytrvání u těch, kdo jsou obnoveni ze svých pádů, žádným způsobem nevede k
nemravnosti nebo k zanedbávání zbožnosti, ale naopak je vede, aby byly opatrnější a dychtivější v

tom, aby pokračovali po cestách, které Pán ustanovil, aby ti, kdo po nich chodí měli jistotu
vytrvalosti; v bázni před tím, aby jejich zneužívání Boží otcovské laskavosti nevedlo k tomu, že od
nich Bůh odvrátí svou milostivou tvář (zbožným je hledět na Boží tvář dražší a vzácnější než jejich
vlastní život, a její odvrácení je pro ně hořčejší než smrt) a že v důsledku upadnou do ještě horších

muk svědomí.

Článek 14: Boží použití prostředků v zachování svatých

A tak jako se Bohu zalíbilo v nás dílo milosti začít kázáním evangelia, zachovává nás, pokračuje v
tomto díle a dovádí ho do dokonalosti skrze slyšení a čtení Jeho Slova, přemítání nad ním, skrze

napomínání, vybízení, vyrovnání a zaslíbení Slova, a skrze užívání svátostí.

Článek 15: Boží použití prostředků v zachování svatých

Tělesná mysl není schopná pochopit toto učení o vytrvalosti svatých, které Bůh nanejvýš bohatě
zjevil ve svém Slově, ke slávě Jeho jména a k útěše zbožných duší, tak jako neodkáží pochopit

jistotu, kterou vštěpuje do srdcí věřících. Satan jím pohrdá, svět se mu vysmívá, neučení a pokrytci
ho zneužívají, a kacíři se staví proti němu. Ale Kristova nevěsta toto učení vždy nejhlubší láskou

milovala a neustále tento nedocenitelný poklad bránila; a Bůh, proti kterému nemůže obstát žádné
lidské rozumování ani úsilí, se postará o to, aby v tom Církev vytrvala až do konce. A tomuto

jedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, buď sláva a čest navěky. Amen.

Odmítnutí bludů

Synod tedy nyní vysvětlil pravdivé, ortodoxní učení ohledně vyvolení a zavržení, a proto odmítá a
zavrhuje bludy těch:

I

Blud
Kdo učí, že vytrvání skutečných svatých není ovocem vyvolení ani Božím darem, který by Kristus
zajistil svou smrtí, ale podmínkou nové smlouvy, kterou (jak tvrdí) člověk před svým rozhodujícím

vyvolením a ospravedlněním musí naplnit skrze svou svobodnou vůli.

Vyvrácení
Svaté Písmo svědčí, že vytrvání pramení z vyvolení a je vyvoleným udíleno na základě Kristovy

smrti, vzkříšení a přímluvy: Ale dosáhli toho vyvolení. Ostatní byli zatvrzeni (Ř 11:7). A podobně,
On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky Ho vydal. Jak by nám spolu s Ním nedaroval

všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je Ten, kdo ospravedlňuje! Kdo je ten,
který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a

přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? (Ř 8:32-35).



II

Blud
Kdo učí, že Bůh skutečně dává věřícímu dostatečnou sílu, aby vytrval, a je naprosto připraven ji v

něm zachovat, pokud věřící bude plnit své povinnosti; ale že, i tehdy, když jsou použity a uplatněny
všechny věci nutné k setrvání ve víře, vše, co Bůh ráčí použít k zachování víry, i tehdy vždy záleží

na volbě a zalíbení lidské vůle, zda ve víře setrvá či ne.

Vyvrácení
Toto učení je zjevným a otevřeným pelagiánstvím, a ačkoliv se snaží člověka osvobodit, činí z něj

svatokrádežníka, který loupí Boží čest; staví se proti trvalému konsenzu učení evangelia, které bere
člověku jakýkoliv důvod se chlubit a vzdává veškerou chválu za toto dobrodiní jedině Boží milosti;

a odporuje apoštolovi, který prohlašuje, že Bůh je Tím, kdo vás také bude utvrzovat až do konce,
abyste byli bez úhony v den našeho Pána Ježíše Krista (1. Kor 1:8).

III

Blud
Kdo učí, že ti, kdo skutečně věří a byli obnoveni a znovuzrozeni, mohou nejen odpadnout od

ospravedlňující víry, od milosti a nakonec zcela i od spasení, ale že často skutečně i odpadají a jsou
navěky ztraceni.

Vyvrácení
Tato představa popírá veškerou moc milosti, ospravedlnění, znovuzrození, obnovení a trvalého

zachování Kristem, a tak protiřečí jasným slovům apoštola Pavla: Bůh však projevuje svou lásku k
nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli
ospravedlněni Jeho krví, budeme skrze Něho zachráněni od Božího hněvu (Ř 5:8-9). Protiřečí i

slovům apoštola Jana: Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě;
a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha (1. J 3:9). A protiřečí slovům samotného Ježíše Krista: Já
jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z Mé ruky. Můj Otec, který Mi je

dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky Mého Otce (J 10:2-29).

IV

Blud
Kdo učí, že ti, kdo skutečně věří a jsou znovuzrozeni a obnoveni, mohou zhřešit hříchem ke smrti či

proti Duchu Svatému.

Vyvrácení
Jelikož ten samý apoštol Jan poté, co v páté kapitole své první epištoly, ve verších 16 a 17, hovořil o
těch, kdo zhřešili hříchem ke smrti, a zakázal modlitby za ně, okamžitě ve verši 18 dodává: Víme, že

kdo je narozen z Boha, nehřeší (tímto druhem hříchu); ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe
samého a ten Zlý se ho nedotýká (1. J 5:18).

V

Blud
Kdo učí, že bez zvláštního zjevení nemůžeme mít jistotu o tom, že v budoucnu v tomto životě

vytrváme [ve víře].



Vyvrácení
Toto učení krade skutečným věřícím jistou a pevnou útěchu v tomto životě, a znovu přináší do

Církve pochybování papežistů; Svatá Písma však neustále ukazují a odvozují toto ujištění, a to ne z
jedinečných a neobvyklých zjevení, ale ze znamení, která charakterizují děti Boží, a z neustálých a
zcela jistých Božích zaslíbení. A proto především apoštol Pavel prohlašuje: Ani žádné jiné stvoření
nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu (Ř 8:39); a Jan také

prohlašuje: Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává,
poznáváme podle Ducha, kterého nám dal (1. J 3:24).

VI

Blud
Kdo učí, že učení o jistotě vytrvání a spásy už ze své samé podstaty a charakteru vede k

lhostejnosti, a škodí zbožnosti, dobré morálce, modlitbám a dalším svatým skutkům, a že proto
naopak je chvályhodné pochybovat.

Vyvrácení
Tito lidé ukazují, že neznají moc božské milosti a dílo Ducha Svatého žijícího ve svatých. A

odporují apoštolu Janovi, který ve své první epištole učí pravý opak, a to velmi jasnými slovy:
Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme

Mu podobni, protože Ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo v Něm má tuto naději, očišťuje se,
tak jako On je čistý (1. J 3:2-3). Kromě toho, toto učení je vyvráceno i příkladem svatých Starého i
Nového zákona, kteří byli vytrvalí ve svých modlitbách i dalších skutcích zbožnosti, ačkoliv si byli

jistí tím, že vytrvají a budou spaseni.

VII

Blud
Kdo učí, že víra těch, kdo věří jen po nějaký čas, se nijak neliší od ospravedlňující a spásné víry,

kromě svého trvání.

Vyvrácení
Kristus sám v Mt 13:20, L 8:13 a na dalších místech zcela zjevně ukazuje na další rozdíly mezi

těmi, kdo věří jen na nějaký čas, a skutečnými věřícími. Tento rozdíl je (kromě doby trvání víry)
trojí; Pán prohlašuje, že první skupina přijímá sémě do kamenité půdy, avšak druhá do dobré půdy
či dobrého srdce; první postrádá kořen, avšak druhá má pevný, dobrý kořen; první je bez ovoce,

avšak druhá stále a vytrvale přináší ovoce, ač třeba v různé míře.

VIII

Blud
Kdo učí, že není absurdní, aby někdo ztratil své první znovuzrození, a byl poté znovu, a dokonce

poměrně často, znovu znovuzrozen.

Vyvrácení
Tito lidé svým učením popírají neporušitelnost Božího sémě, kterým jsme znovuzrozeni, a tak jasně
odporují svědectví apoštola Petra: Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z

nepomíjitelného (1. Pt 1:23).



IX

Blud
Kdo učí, že Kristus se nikde nemodlil za to, aby věřící bez selhání pokračovali ve víře.

Vyvrácení
Tito lidé odporují Kristu samotnému, který říká Já jsem však poprosil za tebe (Šimone), aby

nezanikla tvá víra (L 22:32), a evangelistu Janovi, který prohlašuje, že Kristus se nemodlil jen za
apoštoly, ale také za všechny, kdo měli uvěřit skrze jejich slovo: Otče svatý, zachovej je ve svém
jménu, které jsi Mi dal … Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého (J 17:11,

15, 20).

Závěr
ODMÍTNUTÍ FALEŠNÝCH OBVINĚNÍ

Toto je tedy jasné, prosté, otevřené a upřímné vysvětlení ortodoxního učení ohledně pěti článků
debatovaných v nizozemských církvích, a odmítnutí bludů, kterými byli někteří zneklidněni. Synod
soudí, že toto učení vychází ze Slova Božího a souhlasí s vyznáními reformovaných církví. Proto je
zjevné, že někteří, jejichž chování rozhodně nebylo přiměřené a vhodné, se provinili proti veškeré

pravdě, spravedlnosti, poctivosti a lásce, když se snažili veřejnost přesvědčit:
 

[následují remonstrantské, arminiánské náhledy]

„Že učení reformovaných církví ohledně předurčení a body s ním spojené svou samou podstatou a
nutnou tendencí vedou mysl lidí od vší zbožnosti a náboženství; že se jedná o opiát těla a ďábla, o

Satanovu pevnost, kde on sám číhá na všechny lidi, zraňuje celé zástupy, a smrtícím způsobem útočí
mnohými šípy zoufalství i jistoty; že činí z Boha autora hříchu, nespravedlivého, tyranského,

pokryteckého; že není ničím jiným než pozměněným stoicismem, manichejstvím, libertinstvím a
mohamedánstvím; že dává lidem tělesnou jistotu, protože je přesvědčuje, že nic nemůže překazit

spásu vyvolených, ať už si žijí, jak se jim chce, a že tedy mohou klidně páchat ty nejúděsnější
zločiny; že, i kdyby zavržený člověk konal všechny skutky svatých, jeho poslušnost by ani v

nejmenším nepřispěla k jeho spáse; že toto učení tvrdí, že Bůh pouhým svévolným rozhodnutím své
vůle, bez sebemenšího ohledu na jakýkoliv hřích, předurčil naprostou většinu světa k věčné záhubě,
a že právě s tímto jediným záměrem lidi stvořil; že tak, jako je vyvolení pramenem a příčinou víry a
dobrých skutků, zavržení je stejným způsobem příčinou nevíry a bezbožnosti; že mnoho dětí věrných
věřících je bez viny odtrženo od ňader jejich matek a tyransky uvrženo do pekla, takže jim ani křest

ani modlitby Církve u jejich křtu nemohou vůbec nijak prospět;“ 

a mnoho dalších pomluv, které reformované církve nejen nevyznávají, ale celou svou duší jimi
pohrdají.

Proto Dordrechtský synod ve jménu Páně zapřísahá všechny, kdo oddaně a zbožně vzývají jméno
našeho Spasitele Ježíše Krista, ať posoudí víru reformovaných církví, ne podle pomluv a

nactiutrhání, které jsou na ně ze všech stran vršeny, ani podle soukromých názorů a výroků několika
starověkých či moderních učitelů, často citovaných nečestně či překroucených a pokřivených do
jiných významů, než jaké původně měly; ale z veřejného vyznání církví jako takových a z jejich

vysvětlení tohoto ortodoxního učení, potvrzeného jednomyslným souhlasem každého jednoho člena
celého synodu bez výjimky.



 Navíc, synod varuje pomlouvače a nactiutrhače, ať si uvědomí strašlivý Boží soud, který je čeká za
to, že nesli falešné svědectví proti vyznáním tolika církví, za to, že zarmoutili a trápili svědomí
slabých, a za to, že usilovali o vytvoření předsudků a podezření vůči společenství skutečných

věřících.

Nakonec tento synod se vší vážností vybízí všechny své bratry v evangeliu Kristově, ať s tímto
učením nakládají s nejvyšší zbožností a svatou bázní, a to jak na univerzitách, tak ve sborech; ať ho

v kázání i při psaní neustále vztahují vůči slávě Božského jména, svatému životu a útěše trpících
duší; ať své myšlenky, city, názory i slova podřizují Písmu podle analogie víry, ať se vyhýbají všem
vyjádřením, která přesahují hranice, kterým se podle jasného a skutečného významu Svatých Písem

musíme podřizovat, a která by mohla nestoudným sofistům dávat oprávněnou záminku pohrdat
učením reformovaných církví, napadat je či je falešně obviňovat a ostouzet.

Kéž nás Boží Syn Ježíše Kristus, který sedí po pravici Otcově a dává dary lidem, posvětí v pravdě,
kéž přivede do pravdy ty, kdo bloudí, kéž zavře ústa těch, kdo pomlouvají a urážejí zdravé učení, a
obdaří věrné služebníky Jeho Slova duchem moudrosti a rozvážnosti, aby všechny jejich rozmluvy

byly ke slávě Boží a k budování těch, kdo je slyší.

Amen.



WESTMINSTERSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

(společně s Westminsterskými katechismy je Westminsterské vyznání považováno za nejpokročilejší
a nejrozpracovanější reformační vyznání; Westminsterské standardy byly sestaveny v letech 1643-

1646; slouží jako věroučný standard presbyterních církví, zároveň posloužily za vzor mnoha dalším
věroučným standardům, např. kongregacionalistické Savojské deklaraci, baptistickému Druhému

Londýnskému baptistickému vyznání atd.)

Kapitola I
O Písmu svatém

1. Ačkoliv přirozené porozumění, dílo stvoření a skutky prozřetelnosti zjevují Boží dobrotu,
moudrost a moc tak, že lidé nemají omluvu [pro svou nevíru],4 5 samy o sobě nemohou

zprostředkovat poznání Boha a Jeho vůle, které jsou nezbytné ke spasení.6 Proto se Pánu zalíbilo v
různých dobách a rozličnými způsoby zjevit sebe a svou vůli své Církvi,7 a později celé toto zjevení
nechal zapsat pro lepší uchování a rozšíření pravdy, pevnější základ a útěchu Církve a zajištění proti

hříšnosti těla a úkladům Satana a světa.8 Písmo svaté je nanejvýš nezbytné a nutné,9 neboť
předchozí způsoby, kterými Bůh zjevoval svou vůli svému lidu, nyní ustaly.10 

2. Pod názvem Písmo svaté nebo psané Boží Slovo jsou nyní zahrnuty tyto knihy Starého a Nového
zákona:

Starý zákon:
1. Mojžíšova (Genesis); 2. Mojžíšova (Exodus); 3. Mojžíšova (Leviticus); 4. Mojžíšova (Numeri);
5. Mojžíšova (Deuteronomium); Jozue; Soudců; Rút; 1. Samuelova; 2. Samuelova; 1. Královská; 2.

Královská; 1. Paralipomenon (Letopisů); 2. Paralipomenon (Letopisů); Ezdráš; Nehemjáš; Ester;
Jób; Žalmy; Přísloví; Kazatel; Píseň písní; Izajáš; Jeremjáš; Pláč (Jeremjášův); Ezechiel; Daniel;

Ozeáš; Jóel; Ámos; Abdijáš; Jonáš; Micheáš; Nahum; Abakuk; Sofonjáš; Ageus; Zacharjáš;
Malachiáš.

Nový zákon:
Evangelium podle: Matouše, Marka, Lukáše, Jana;

Skutky sv. Apoštolů;
Pavlovy epištoly: Římanům, 1. Korintským, 2. Korintským, Galatským, Efezským, Filipským,
Koloským, 1. Tesalonickým, 2. Tesalonickým, 1. Timoteovi, 2. Timoteovi, Titovi, Filemonovi,

Židům;
Jakubova epištola; 1. a 2. Petrova epištola; 1., 2. a 3. Janova epištola; Judova epištola; Janovo

zjevení.

Všechny tyto knihy jsou vdechnuty Bohem jako pravidla víry a života.11

4
Ř 2:14-15; Ř 1:19-20; Ž 19:2-4; Ř 1:32; Ř 2:1.

5 Pozn. př.: Westminsterský synod původně parlamentu, který ho dal svolat, předložil vyznání a katechismy bez 
biblických odkazů. Parlament si vyžádal jejich doplnění; na tom se však podílelo výrazně méně teologů než na 
sepisování Westminsterských standardů jako takových a jsou oproti standardům, jejichž sepisování trvalo tři roky, 
výrazně uspěchanější, a proto i méně kvalitní. Není tedy výjimkou, že různé verze/překlady vyznání používají jiné, 
dodatečně sepsané soubory biblických odkazů či že se někteří presbyteriáni hlásí k obsahu Westminsterských 
standardů jako takových, avšak ne k předloženým biblickým odkazům.   

6 1. Kor 1:21; 2:13-14.
7 Žd 1:1-2.
8 Př 22:19-21; L 1:3-4; Ř 15:4; Mt 4:4, 7, 10; Iz 8:19-20
9 2. Tim 3:15; 2. Pt 1:19.
10 Žd 1:1-2.
11 L 16:29, 31; Ef 2:20; Zj 22:18-19; 2. Tim 3:16.



3. Knihy obvykle označované jako apokryfy nejsou Bohem vdechnuté ani inspirované, a proto
nejsou součástí kánonu Písma, a tedy ani autoritou pro Boží Církev, a nemají být uznávány nebo

užívány jinak než ostatní lidská díla.12

4. Autorita Písma svatého, pro kterou je třeba v ně věřit a poslouchat je, není založena na svědectví
člověka nebo Církve, ale jedině a zcela na Bohu (který sám je Pravdou), který je jeho Autorem.

Písmo svaté je tedy třeba přijímat proto, že je Božím Slovem.13

5. Svědectvím Církve můžeme být pohnuti a vedeni k velkému a uctivému obdivu k Písmu
svatému.14 Nebeskost jeho obsahu, účinnost učení, vznešenost stylu, soulad všech jeho částí, cíl

celku (kterým je vzdát všechnu slávu Bohu), plnost, s jakou ukazuje jedinou cestu ke spáse člověka,
a mnohé další nesrovnatelné jedinečnosti, stejně jako jeho celková dokonalost, jsou nadmíru

dostatečnými důkazy, že se opravdu jedná o Slovo Boží. Avšak naše plné přesvědčení a jistota o
jeho neomylné pravdivosti a božské autoritě je dílem Ducha Svatého svědčícího v našich srdcích

skrze Slovo a s ním.15

6. Celá Boží vůle týkající se věcí nezbytných pro Jeho vlastní slávu, spásu člověka, víru i život je
buď v Písmu výslovně vyjádřena nebo z něj může být jako jasný a nevyhnutelný důsledek

souvislostí odvozena. K Písmu nesmí nikdy být nic přidáno ani novými zjeveními Ducha ani
lidskou tradicí.16 Zároveň však uznáváme, že pro spásné porozumění věcem zjeveným ve Slově je
nezbytné vnitřní osvícení Duchem Božím17 a že existují některé okolnosti uctívání Boha a správy

Církve, společné všem lidským činnostem a společnostem, které mají být uspořádány podle
přirozeného zjevení a křesťanské moudrosti podle obecných zásad Slova, které musí vždy být

dodržovány.18

7. Ne vše v Písmu je samo o sobě stejně zřejmé nebo stejně zjevné všem.19 A přece, to, co je
nezbytné znát, v co je třeba věřit a co je třeba dodržovat ke spasení, je natolik jasně a otevřeně
předloženo a vysvětleno v té či oné pasáži Písma, že nejen lidé učení, ale i neučení tomu při

správném použití běžných prostředků mohou dostatečně porozumět.20

8. Starý zákon v hebrejštině (která je rodnou řečí Božího lidu dávných dob) a Nový zákon v řečtině
(který byl v době jeho psaní nejznámějším jazykem národů) byly bezprostředně vnuknuty Bohem a

díky Jeho jedinečné péči a dílu prozřetelnosti byly po všechny věky uchovány čistými a tedy
autentickými.21 Proto ať se Církev ve všech sporných otázkách náboženství odvolává k nim.22 Ale

protože tyto původní jazyky nejsou známé celému Božímu lidu, který má právo na Písmo a zájem o
něj a příkaz s bázní před Bohem ho číst a hledat v něm,23 ať jsou Písma přeložena do běžně
užívaného jazyka každého národa, ke kterému se dostanou,24 aby Boží Slovo ve všech hojně

přebývalo a mohli tak Boha přijatelným způsobem uctívat25 a skrze vytrvalost a útěchu Písma mít
naději.26

12 L 24:27, 44; Ř 3:2; 2. Pt 1:21;
13 2. Pt 1:19, 21; 2. Tim 3:16; 1. J 5:9; 1. Te 2:13.
14 1. Tim 3:15.
15 1. J 2:20, 27; J 16:13-14; 1. Kor 2:10-13; Iz 59:21.
16 2. Tim 3:15-17; Ga 1:8-9; 2. Te 2:2.
17 J 6:45; 1. Kor 2:9-13.
18 1. Kor 11:13-14; 1. Kor 14:26, 40.
19 2. Pt 3:16.
20 Ž 119:105, 130.
21 Mt 5:18.
22 Iz 8:20; Sk 15:15; J 5:39, 46.
23 J 5:39.
24 1. Kor 14:6, 9-12, 24, 27-28.
25 Ko 3:16.
26 Ř 15:4.



9. Neomylným klíčem k výkladu Písma je Písmo samo. Proto, vyvstane-li otázka ohledně
správného a plného významu některého Písma (které nemá mnoho smyslů, ale pouze jeden), je

třeba jej hledat a pochopit z jiných pasáží, které hovoří jasněji.27

10. Nejvyšším soudcem, podle kterého je třeba rozhodovat všechny sporné otázky náboženství a
zkoumat veškerá koncilní usnesení, názory starověkých spisovatelů, učení lidí i soukromá zjevení a

jehož rozsudku se máme držet, nemůže být nikdo jiný než Duch Svatý promlouvající v Písmu.28 

Kapitola II
O Bohu a o Svaté Trojici

1. Je pouze jediný,29 živý a pravý Bůh,30 který je nekonečný ve svém bytí a dokonalosti,31 nejčistější
duch,32 neviditelný,33 nemající tělo, údy34 ani vášně,35 neměnný,36 nezměrný,37 věčný,38

nepostižitelný,39 všemohoucí,40 nanejvýš moudrý,41 nanejvýš svatý,42 nanejvýš svobodný43 a
nanejvýš svrchovaný.44 Vše působí podle rozhodnutí své neměnné a zcela spravedlivé vůle45 k

vlastní slávě.46 Je nanejvýš milující,47 milostivý, milosrdný a trpělivý, oplývá dobrotou a pravdou,
odpouští nepravost, přestoupení a hřích,48 odměňuje ty, kdo Jej usilovně hledají,49 zároveň je však
nanejvýš spravedlivý a strašlivý ve svých soudech,50 nenávidí každý hřích51 a v žádném případě

nenechá viníky bez trestu.52

2. Bůh má veškerý život,53 slávu,54 dobrotu55 a blaženost56 sám v sobě a ze sebe a sám v sobě je
zcela dostatečný – nepotřebuje žádné bytosti, které stvořil.57 Neodvazuje od nich nic ze své slávy,58

ale naopak ji v nich, skrze ně, pro ně nebo na nich zjevuje. Sám je jediným pramenem všeho bytí,

27 2. Pt 1:20-21; Sk 15:15-16.
28 Mt 22:29-31; Ef 2:20; Sk 28:25.
29 Dt 6:4; 1. Kor 8:4-6.
30 1. Te 1:9; Jr 10:10.
31 Jb 11:7-9; 26:14.
32 J 4:24
33 1. Tim 1:17.
34 Dt 4:15-16; J 4:24; L 24:39.
35 Sk 14:11, 15.
36 Jk 1:17; Mal 3:6.
37 1. Kr 8:27; Jer 23:23-24.
38 Ž 90:2; 1. Tim 1:17.
39 Ž 145:3
40 Gn 17:1; Zj 4:8.
41 Ř 16:27.
42 Iz 6:3; Zj 4:8.
43 Ž 115:3.
44 Ex 3:14.
45 Ef 1:11.
46 Př 16:4; Ř 11:36.
47 1. J 4:8-16.
48 Ex 34:6-7.
49 Žd 11:6.
50 Neh 9:32-33.
51 Ž 5:6-7.
52 Na 1:2-3; Ex 34:7.
53 J 5:26.
54 Sk 7:2.
55 Ž 119:68.
56 1. Tim 6:15; Ř 9:5.
57 Sk 17:24-25.
58 Jb 22:2-3.



vše je z Něj, skrze Něj a pro Něj.59 Má nanejvýš svrchovanou nadvládu nade všemi věcmi a může
skrzě ně pro ně nebo jim dělat, jak se Mu zlíbí.60 Pro Jeho zrak jsou všechny věci odkryté a zjevné,61

Jeho poznání je nekonečné, neomylné a nezávislé na jakémkoliv stvoření,62 takže pro Něj nic není
nahodilé nebo nejisté.63 Je nanejvýš svatý ve všech svých rozhodnutích, ve všech svých skutcích i
ve všech svých příkazech.64 Andělé, lidé i každé jiné stvoření jsou Mu povinni vzdávat takovou

chválu, službu a poslušnost, jakou se Mu od nich zlíbí požadovat.65

3. V jednotě božské Bytosti jsou tři Osoby jediné podstaty, moci a věčnosti: Bůh Otec, Bůh Syn a
Bůh Duch Svatý.66 Otec nepochází z nikoho, není ani zplozen ani nevychází; Syn je věčně plozený

Otcem67 a Duch Svatý věčně vychází z Otce i Syna.68

Kapitola III
O Božím věčném ustanovení

1. Bůh od věčnosti nejmoudřejším a nejsvatějším rozhodnutím své vůle svobodně a neproměnně
určil vše, co se stane.69 Není však proto původcem hříchu,70 ani násilím nenarušuje vůli stvořených
bytostí, zároveň ani neubírá svobodu a nahodilost druhotných příčin, ale spíše je jejich základem.71

2. Ačkoliv Bůh ví vše, co by se za veškerých hypotetických okolností mohlo stát,72 nerozhodl a
neustanovil nic proto, že by to předpověděl či poznal jako budoucnost nebo že by to odvodil z

konkrétních okolností.73

3. Podle Božího ustanovení ke zjevení Jeho slávy jsou někteří lidé a andělé74 předurčeni k věčnému
životu a jiní předurčeni k věčné smrti.75

4. Tito andělé a lidé, takto předurčeni a s předem ustanovenými osudy, jsou zvláštním a neměnným
způsobem vybráni a jejich počet je tak přesný a definitivní, že nemůže být ani zvýšen ani snížen.76

5. Před položením základů světa vyvolil Bůh v Kristu ty, které předurčil k životu, podle svého
věčného a neměnného záměru, skrytého úradku a zalíbení své vůle k věčné slávě,77 a to vše pouze
ze své svobodné, ničím nezasloužené milosti a lásky, bez jakéhokoliv předzvědění víry, dobrých

skutků či vytrvalosti kteréhokoliv z nich, nebo čehokoliv jiného v dané stvořené bytosti, co by bylo
okolností či příčinou, které by Jej k takovému rozhodnutí přivedly,78 a to vše ke chvále Jeho slavné

59 Ř 11:36.
60 Zj 4:11; 1. Tim 6:15.
61 Žd 4:13.
62 Ř 11:33-34; Ž 147:5.
63 Sk 15:18; Ez 11:5.
64 Ž 145:17; Ř 7:12.
65 Zj 5:12-14.
66 1. J 5:7-8; Mt 3:16-17; Mt 28:19; 2. Kor 13:13.
67 J 1:14-18.
68 J 15:26; Ga 4:6.
69 Ef 1:11; Ř 11:33; Žd 6:17; Ř 9:15, 18.
70 Jk 1:13, 17; 1. J 1:5.
71 Sk 2:23; Mt 17:12; Sk 4:27-28; J 19:11; Př 16:33.
72 Sk 15:17-18; 1. S 23:11-12; Mt 11:21-23.
73 Ř 9:11-18.
74 1. Tim 5:51; Mt 25:41.
75 Ř 9:22-23; Ef 1:5-6; Př 16:4.
76 2. Tim 2:19; J 13:18.
77 Ef 1:4-11; Ř 8:30; 2. Tim 1:9; 1. Te 5:9.
78 Ř 9:11-16; Ef 1:4, 9.



milosti.79

6. Tak jako Bůh určil své vyvolené ke slávě, tak také věčným, zcela svobodným a ničím
nezaslouženým záměrem své vůle předem ustanovil všechny k tomu potřebné prostředky.80 Tito
vyvolení, padlí v Adamovi, jsou proto vykoupeni Kristem81 a účinně povoláni k víře v Něj Jeho
Duchem, který v nich v pravý čas působí, a skrze Jeho dílo jsou proto ospravedlněni, osvojeni,

posvěceni82 a jsou Jeho mocí skrze víru zachováváni ke spáse.83 Nikdo jiný není Kristem vykoupen,
účinně povolán, ospravedlněn, osvojen,84 posvěcen a spasen – jen ti, kdo jsou k tomu vyvoleni.85

7. Z nepostižitelného rozhodnutí své vůle, podle kterého uděluje nebo zadržuje své milosrdenství
podle svého zalíbení ke slávě své svrchované moci nad Jeho stvořenými bytostmi, se Bohu zalíbilo

zbytek lidstva pominout a určit jej kvůli jeho hříchu k potupě a hněvu ke chvále Jeho slavné
spravedlnosti.86

8. S učením o tomto velkém tajemství předurčení je třeba zacházet s obzvláštní moudrostí a
opatrností,87 aby lidé sloužící Boží vůli zjevené v Jeho Slově a vůči ní poslušní mohli na základě

jistoty o svém účinném povolání být ujištěni i o svém věčném vyvolení.88 Takto se toto učení stane
důvodem k chvále, bázni a obdivu vůči Bohu89 a také k pokoře, přičinlivosti a hojné útěše všem,

kdo jsou upřímně poslušni evangelia.90

Kapitola IV
O stvoření

1. Na počátku se Bohu Otci, Synu a Duchu Svatému91 zalíbilo k zjevení slávy své věčné moci,
moudrosti a dobroty92 v šesti dnech stvořit, neboli z ničeho vytvořit, svět i všechny věci v něm, ať

už viditelné či neviditelné – a vše bylo velmi dobré.93

2. Poté, co Bůh stvořil ostatní tvory, stvořil také člověka, muže a ženu,94 podle vlastního obrazu,95

obdařené rozumnou a nesmrtelnou duší,96 nadané poznáním, spravedlností a pravou svatostí, ve
svém srdci měli napsaný Hospodinův zákon97 a měli moc jej naplnit, ale i možnost jej přestoupit;98

byla jim byla ponechána svoboda vlastní měnitelné vůle.99 Kromě tohoto zákona zapsaného v jejich
srdcích dostali také příkaz nejíst ze stromu poznání dobra a zla,100 a dokud jej zachovávali, byli

79 Ef 1:6, 12.
80 1. Pt 1:2; Ef 1:4-5; 2:10; 2. Te 2:13.
81 1. Te 5:9-10; Ti 2:14.
82 Ř 8:30; Ef 1:5; 2. Te 2:13.
83 1. Pt 1:5.
84 1. Pt 1:5.
85 J 17:9; Ř 8:28-39; J 6:64-65; 8:47; 10:26; 1. J 2:19. 
86 Mt 11:25-26; Ř 9:17-22; 2. Tim 2:19-20; Ju 1:4; 1. Pt 2:8.
87 Ř 9:20; 11:33; Dt 29:28.
88 2. Pt 1:10.
89 Ef 1:6; Ř 11:33.
90 Ř 8:35; 11:5-6, 20; 2. Pt 1:10; L 10:20.
91 Žd 1:2; 1:2-3; Gn 1:2; Jb 26:13; 33:4. 
92 Ř 1:20; Jer 10:12; Ž 33:5-6; 104:24.
93 Gen 1; Žd 11:3; Ko 1:16; Sk 17:24. 
94 Gen 1:27.
95 Gen 1:26; Ko 3:10; Ef 4:24.
96 Gen 2:7; Kaz 12:7; L 23:43; Mt 10:28.
97 Ř 2:14-15.
98 Kaz 7:29.
99 Gen 3:6; Kaz 7:29.
100 Gen 2:17; 3:8-11, 23.



šťastní ve svém obecenství s Bohem a měli nadvládu nad stvořením.101

Kapitola V
O prozřetelnosti

1. Bůh, veliký Stvořitel všech věcí, svou nejmoudřejší a nejsvatější prozřetelností102 podpírá,103 řídí,
spravuje a řídí všechna stvoření, skutky a věci,104 od nějvětších po nejmenší,105 podle svého

neomylného předzvědění106 a svobodného a nezměnitelného rozhodnutí své vlastní vůle107 ke chvále
slávy své moudrosti, moci, spravedlnosti, dobroty a milosrdenství.108

2. Ačkoliv v kontextu Božího předzvědění a ustanovení, který sám je Prvotní Příčinou, se všechny
věci dějí neproměnně a neomylně;109 a přece, skrze stejnou prozřetelnost je jim od Boha dáno, aby

se vyvíjely podle povahy druhotných příčin, a to nutně, svobodně nebo náhodně.110

3. Bůh ve své obvyklé prozřetelnosti používá prostředky,111 ale podle svého zalíbení má svobodu
působit i bez nich,112 nad nimi113 nebo proti nim.114

4. Svrchovaná moc, nepostižitelná moudrost a nekonečná dobrota Boží se natolik projevily v Jeho
prozřetelnosti, že sahá i k prvotnímu pádu a všem dalším hříchům andělů a lidí,115 které jsou Bohem

nejen pouze povoleny,116 ale poté, co je jim stanovena nejmoudřejší a nanejvýš mocná hranice,117

jsou Bohem nadále usměrňovány a řízeny mnoha rozmanitými způsoby k Jeho vlastním svatým
cílům,118 přesto však jejich hříšnost vychází pouze ze stvoření a nikoliv z Boha, který jako nanejvýš

svatý a spravedlivý není a ani nemůže být původcem hříchu ani tím, kdo ho schvaluje.119

5. Nanejvýš moudrý, spravedlivý a milosrdný Bůh často na nějakou dobu vydává své vlastní děti
napospas různým pokušením a porušenosti jejich vlastních srdcí, aby je potrestal za jejich minulé

hříchy nebo jim dal objevit skrytou sílu špatnosti a zrádnost jejich srdcí, aby se pokořily120 a On pak
pozvedl k užšímu a neustálejšímu spoléhání se a hledání pomoci v Něm samém, a aby je tak učinil
ostražitějšími vůči všem budoucím možnostem hříchu a naplnil tak i další své spravedlivé a svaté

cíle.121

6. Bůh jako spravedlivý Soudce oslepuje a zatvrzuje ničemy a bezbožníky za jejich minulé

101 Gen 1:26-28.
102 Př 15:3; Ž 104:24, 145:17.
103 Žd 1:3.
104 Da 4:31-32; Ž 135:6; Sk 17:28-28; Jb 38-41.
105 Mt 10:29-31.
106 Sk 15:18; Ž 94:8-11.
107 Ef 1:11; Ž 33:10-11.
108 Iz 63:14; Ef 3:10; Ř 9:17; Gen 45:7; Ž 145:7.
109 Sk 2:23.
110 Gen 8:22; Jer 31:35; Ex 21:13; Dt 19:5; 1. Kor 22:28, 34; Iz 10:6-7.
111 Sk 27:31, 44; Iz 55:10-11; Oz 2:23-24.
112 Oz 1:7; Mt 4:4; Jb 34:10.
113 Ř 9:19-21.
114 2. Kr 6:6; Da 3:27.
115 Ř 11:32-34; 2. S 16:10; 24:1; 1. Le 10:4, 13-14; 21:1; 1. Kr 22:22-23; Sk 2:23; 4:27-28.
116 Sk 14:16.
117 Ž 76:11; 2. Kr 19:28.
118 Gen 50:20; Iz 10:6-7, 12.
119 Jk 1:13-14, 17; 1. J 2:16; Ž 50:21.
120 2. Le 32:25-26, 31; 2. S 24:1.
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hříchy,122 a nejen, že jim odnímá svou milost, kterou by mohli být osvíceni ve svém porozumění a
zasažení ve svých srdcích,123 ale někdy jim také odnímá dary, které měli,124 a vystavuje je situacím,
kde jim jejich zkaženost dává příležitost hřešit,125 a také je vydává jejich vlastním žádostivostem,

pokušením světa a moci Satana,126 a oni se tak zatvrzují i přes působení stejných prostředků, kterých
Bůh používá k obměkčení jiných.127

7. Tak jako Boží prozřetelnost obecně zasahuje všechno stvoření, tak také tím nejjedinečnějším
způsobem pečuje o Jeho Církev a koná vše pro její dobro.128

Kapitola VI
O pádu člověka, hříchu a trestu za něj

1. Naši první rodiče, svedeni Satanovou lstivostí a pokušeními, zhřešili tím, že snědli zakázané
ovoce.129 Bohu se však zlíbilo podle svého moudrého a svatého rozhodnutí tento hřích dovolit, aby

jej použil ke své vlastní slávě.130

2. Tímto hříchem ztratili svou původní spravedlnost a obecenství s Bohem,131 a stali se tak mrtvými
v hříchu, zcela poskvrněnými ve všech částech a schopnostech duše i těla.132

3. Vina za tento hřích byla připočtena celému lidstvu, jehož byli kořenem,133 a stejná smrt v hříchu a
porušenost přirozenosti postihla všechno z nich obvyklým způsobem vzešlé potomstvo.134

4. Všechna současná, skutečná přestoupení135 vycházejí z této původní porušenosti, která nás učinila
neochotnými, neschopnými a zcela nepřátelskými vůči veškerému dobru136 a zcela nakloněnými k

veškerému zlu.137

5. Tato porušenost přirozenosti přetrvává po dobu tohoto života i ve znovuzrozených;138 a i když je
skrze Krista odpuštěna a umrtvována, přece ona i všechny její projevy jsou v pravdě i skutečnosti

hříchem.139

6. Každý hřích, prvotní i současný, je přestoupením spravedlivého Božího zákona a jeho
protikladem,140 a jako takový svou podstatou přináší na hříšníka vinu,141 kterou je vydán Božímu

122 Ř 1:24-28; 11:7-8.
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hněvu142 a prokletí zákona,143 a tak poddán smrti144 se vším jejím duchovním,145 vezdejším146 i
věčným147 utrpením. 

Kapitola VII
O Boží smlouvě s člověkem

1. Vzdálenost mezi Bohem a stvořenou bytostí je tak velká, že i když jsou rozumní tvorové povinni
být vůči Němu poslušni jako vůči svému Stvořiteli, přece by od Něj nikdy nemohli získat ani

požehnání ani odměnu, pokud by se k nim Bůh dobrovolně nesklonil, což se Mu zalíbilo vyjádřit
skrze smlouvu.148

2. První smlouva uzavřená s člověkem byla smlouvou skutků,149 kterou byl Adamovi zaslíben život,
a skrze něj i jeho potomstvu,150 a to pod podmínkou dokonalé a osobní poslušnosti.151

3. Člověk svým pádem ztratil schopnost podle této smlouvy žít. Hospodinu se však zalíbilo uzavřít
smlouvu druhou,152 obvykle nazývanou smlouvou milosti, v níž svobodně nabízí hříšníkům život a

spasení v Ježíši Kristu; aby mohli být zachráněni,153 požaduje od nich víru v Něj, a slibuje dát všem,
kdo byli ustanoveni k věčnému životu, svého Svatého Ducha, který jim dává touhu a schopnost

věřit.154

4. Tato smlouva milosti je často v Písmu nazývána poslední vůlí155 v souvislosti se smrtí Ježíše
Krista jako Odkazovatele. Týká se věčného dědictví odkázaného se vším, co k němu náleží.156

5. Tato smlouva byla odlišně spravována v době zákona a v době evangelia:157 pod zákonem byla
vysluhována skrze zaslíbení, proroctví, oběti, obřízku, velikonočního beránka a další předobrazy a

ustanovení, přezdnamenávající Kristův příchod, předané Židům;158 ty ve své době dostatečně a
účinně skrze působení Ducha vyučovaly a budovaly vyvolené ve víře v zaslíbeného Mesiáše,159

skrze kterého měli plné odpuštění hříchů a věčnou spásu. Tato smlouva je nazývána starou
smlouvou [či starým zákonem].160

6. V době evangelia, když byl zjeven Kristus jako podstata,161 jsou ustanoveními, jimiž je tato
smlouva vysluhována, kázání Slova a vysluhování svátostí křtu a večeře Páně.162 V nich, i když jsou
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je jich méně a jsou vysluhované s větší prostotou a menší vnější slávou, je přece plněji, zřetelněji a s
větší duchovní účinností163 zvěstována všem národům, Židům i pohanům,164 smlouva nazývaná
Novou smlouvou [či novým zákonem].165 Nejsou tedy dvě smlouvy milosti odlišné podstaty, ale

jedna s různými vnějšími způsoby vysluhování.166

Kapitola VIII
O Kristu jako Prostředníku

1. Bůh podle svého věčného záměru vyvolil a ustanovil Pána Ježíše, svého jednorozeného Syna,
aby byl Prostředníkem mezi Bohem a člověkem,167 Prorokem,168 Knězem,169 Králem,170 Hlavou a

Spasitelem své Církve,171 Dědicem všeho172 a Soudcem světa:173 od věčnosti Mu daroval lid, aby byl
Jeho potomstvem,174 a aby Jím byl v pravý čas vykoupen, povolán, ospravedlněn, posvěcen a

oslaven.175

2. Když se naplnil čas, Syn Boží, druhá Osoba Trojice, pravý a věčný Bůh, jedné podstaty s Otcem
a Jemu roven, vzal na sebe lidskou přirozenost176 se všemi jejími základními vlastnostmi a s jejími
obvyklými slabostmi, avšak bez hříchu:177 byl počat mocí Ducha Svatého v lůně panny Marie z její

podstaty178 tak, že dvě celé, dokonalé a odlišné přirozenosti, Božství a lidství, se neoddělitelně
spojily v jedné osobě, aniž by se změnily, smísily nebo zaměnily.179 Tato osoba je plně Bohem a

plně člověkem, a přece jedním Kristem, jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem.180

3. Pán Ježíš, ve své lidské přirozenosti takto sjednocené s božskou, byl nadmíru posvěcen a
pomazán Duchem Svatým,181 ve kterém měl všechny poklady moudrosti a poznání.182 Otci se

zalíbilo, aby v Něm přebývala veškerá plnost183 a aby jako svatý, bezúhonný, neposkvrněný a plný
milosti a pravdy184 byl dokonale připraven přijmout úlohu Prostředníka a Záruky.185 Tento úřad

nevzal na sebe sám, ale byl do něj povolán svým Otcem,186 který vložil do Jeho ruky veškerou moc
moc a soud a přikázal Mu je vykonávat.187
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4. Tohoto úřadu se Pán Ježíš nejochotněji ujal.188 Aby nás mohl zprostit odsouzení zákona,189 byl
stvořen pod zákonem a dokonale jej naplnil,190 vytrpěl nejukrutnější utrpení duše191 a nejbolestivější

utrpení těla,192 byl ukřižován a zemřel,193 byl pohřben a zůstal v moci smrti, avšak nepodlehl
zkáze.194 Třetího dne vstal z mrtvých195 ve stejném těle, ve kterém trpěl,196 a v něm také vystoupil na
nebesa, kde sedí po pravici svého Otce197 a přimlouvá se,198 a na konci světa se vrátí, aby soudil lidi

i anděly.199

5. Pán Ježíš svou dokonalou poslušností a obětí sebe sama, které skrze věčného Ducha jednou
provždy nabídl jako oběť Bohu, zcela učinil zadost spravedlnosti svého Otce200 a vykoupil nejen

smíření, ale i věčné dědictví v nebeském království všem těm, které Mu Otec201 daroval.

6. I když dílo vykoupení nebylo dokonáno před Kristovým vtělením, přesto jeho moc, účinky i
dobrodiní byly předávány a zjevovány vyvoleným ve všech dobách od počátku světa v zaslíbeních,

předobrazech, obětech a skrze ně, v nichž byl Kristus zjevován a představován jako Sémě ženy,
které má rozdrtit hlavu hada, a jako Beránek zabitý od počátku světa, stejný včera, dnes i navěky.202

7. Kristus ve svém prostřednickém díle jedná podle obou přirozeností a každou z nich vykonává to,
co jí přísluší.203 Vzhledem k jednotě Jeho osoby je však to, co náleží jedné přirozenosti, někdy

Písmem připisováno osobě nazývané druhou přirozeností.204

8. Všem těm, kterým Kristus získal vykoupení, je také spolehlivě a účinně daruje a předává;205

přimlouvá se za ně206 a zjevuje jim ve Slově a skrze Slovo tajemství spásy;207 svým Duchem je
účinně přesvědčuje k víře a poslušnosti a svým Slovem a Duchem vládne jejich srdcím;208 všechny
jejich nepřátele přemáhá svou všemohoucí mocí a moudrostí způsoby, které jsou zcela v souladu s

Jeho jedinečným a nepostižitelným řízením.209

Kapitola IX
O svobodné vůli

1. Bůh obdařil vůli člověka přirozenou svobodou, které není ani vnuceno, ani na základě přirozené
nutnosti absolutně určeno dobro nebo zlo.210
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2. Člověk ve svém stavu nevinnosti měl svobodu a schopnost chtít a konat to, co bylo dobré a milé
Bohu;211 zároveň se však mohl změnit a od tohoto stavu odpadnout.212

3. Člověk svým pádem do hříchu zcela ztratil veškerou schopnost vůle týkající se jakéhokoliv
duchovního dobra provázejícího spasení.213 Takto, zcela odvrácený od dobra214 a mrtvý v hříchu,215

není přirozený člověk schopen se vlastní silou obrátit, ani se k obrácení připravit.216

4. Když Bůh obrací hříšníka a uvádí jej do stavu milosti, osvobozuje ho z přirozeného otroctví
hříchu217 a jen ze své milosti mu umožňuje svobodně chtít a konat to, co je duchovně dobré;218 a

přece, kvůli své přetrvávající porušenosti však nechce dokonale nebo výlučně jen to, co je dobré,
ale i to, co je zlé.219

5. Jedině ve stavu slávy je vůle člověka dokonale a nezměnitelně svobodná konat pouze dobro.220

Kapitola X
O účinném povolání

1. Všechny, které Bůh předurčil k životu, a pouze je, se Mu zalíbilo v Jím určeném a přijatém čase
účinně povolat221 svým Slovem a Duchem222 ze stavu hříchu a smrti, v němž se přirozeně nacházejí,
k milosti a spasení skrze Ježíše Krista;223 duchovně a spásně osvítit jejich mysl, aby rozuměli Božím

věcem,224 vyjmout jim kamenná srdce a dát jim srdce z masa;225 obnovit jejich vůli a svou
všemohoucí mocí je nasměrovat k tomu, co je dobré,226 a přitáhnout je k Ježíši Kristu;227 oni však

přicházejí nanejvýš svobodně, neboť Jeho milost způsobuje jejich chtění.228

2. Účinné povolání vychází jedině ze svobodné, nezasloužené a zvláštní Boží milosti, není
ovlivněno něčím, co by Bůh předem v člověku spatřil či předpověděl.229 Člověk je v tomto povolání
zcela pasivní; odpovědět na něj a chopit se jím nabízené a předávané milosti230 může jen proto, že je

obživován a obnovován Duchem Svatým.231 

3. Vyvolená nemluvňata, která jako nemluvňata zemřela, jsou znovuzrozena a spasena Kristem
skrze Ducha,232 který působí kdy, kde a jak se Mu zlíbí;233 stejně je tomu i se všemi ostatními
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vyvolenými, kteří nejsou schopni být vnějšně povoláni skrze službu Slova.234

4. Ostatní, kteří nejsou vyvolení, sice mohou být povoláni skrze službu Slova235 a mít účast na
obecném působení Ducha,236 ale nikdy skutečně nepřicházejí ke Kristu, a proto nemohou být

spaseni.237 Tím méně mohou být jakýmkoliv jiným způsobem zachráněni lidé, kteří nevyznávají
křesťanské náboženství, i když sebevíc usilují uspořádat svůj život podle světla přirozenosti a

zákonů náboženství, které vyznávají.238 A tvrdit a zastávat, že mohou, je velmi zhoubné a
zavrženíhodné.239

Kapitola XI
O ospravedlnění

1. Ty, které Bůh účinně povolává, ty také svobodně ospravedlňuje:240 ne tím, že by do nich vléval
spravedlnost, ale tím, že jim odpouští jejich hříchy a započítává a přijímá je jako spravedlivé; ne

však kvůli tomu, co je v nich vypůsobeno nebo co oni sami dělají, ale jedině kvůli Kristu
samotnému; ne tak, že by jim víru samotnou, skutek uvěření či jakoukoliv jinou evangelijní
poslušnost počítal jako jejich spravedlnost, ale proto, že jim připisuje Kristovu poslušnost a

zadostiučinění,241 a oni je přijímají a spočívají v Něm a v Jeho spravedlnosti skrze víru. Tuto víru
však nemají sami ze sebe, je to Boží dar.242

2. Jediným nástrojem ospravedlnění je tedy víra, která přijímá Krista a spočívá v Něm a v Jeho
spravedlnosti:243 v ospravedlněném člověku však není sama, ale doprovázejí ji všechny ostatní

spásné milosti; není žádnou mrtvou vírou, ale projevuje se láskou.244

3. Kristus svou poslušností a smrtí plně splatit dluh všech, kdo jsou takto ospravedlněni, a poskytl
za ně náležité, skutečné a úplně zadostiučinění spravedlnosti svého Otce.245 I když byl Otcem za ně
vydán246 a Jeho poslušnost a zadostiučinění byly přijaty namísto jejich, obojí pocházelo z [Božího]

svobodného rozhodnutí, ne z ničeho v nich,247 jejich ospravedlnění vychází pouze ze svobodné Boží
milosti,248 aby se v ospravedlnění hříšníků oslavila jak důsledná spravedlnost, tak i bohatá milost

Boží.249

4. Bůh od věčnosti ustanovil ospravedlnění všech vyvolených,250 a Kristus, když se naplnil čas,
zemřel za jejich hříchy a pro jejich ospravedlnění znovu vstal:251 Nejsou však ospravedlnění, dokud

na ně Duch Svatý v určeném čase nevztáhne Krista.252
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5. Bůh nadále odpouští těm, kdo jsou ospravedlněni, jejich hříchy,253 a ačkoliv nemohou odpadnout
od stavu ospravedlnění,254 mohou svými hříchy upadnout do Boží otcovské nelibosti a přijít o světlo
Jeho tváře, dokud se nepokoří, nevyznají své hříchy, nepoprosí o odpuštění a neobnoví svou víru a

pokání.255

6. Ospravedlnění věřících pod Starou smlouvou bylo ve všech těchto ohledech stejné a totožné s
ospravedlněním věřících pod Novou smlouvou.256

Kapitola XII
O osvojení

1. Všem těm, kdo jsou ospravedlněni, Bůh ráčí ve svém jediném Synu Ježíši Kristu a kvůli Němu
dát podíl na milosti osvojení,257 skrze niž jsou započteni mezi Boží děti a radují se z příslušných

svobod a výsad,258 je na ně vloženo Jeho jméno259 a přijímají Ducha osvojení,260 mají přístup k trůnu
milosti, kam tedy mohou směle přistupovat,261 jsou uschopněni volat „Abba, Otče,“262 mohou od
Něj jako od Otce dojít slitování,263 ochrany,264 zaopatření265 i pokárání a výchovy;266 nikdy však

nejsou odvrhnuti,267 ale naopak zapečetěni pro den vykoupení268 a jakožto dědicové věčné spásy269

jsou dědici Božích zaslíbení.270

Kapitola XIII
O posvěcení

1. Ti, kdo byli jednou účinně povoláni, obnoveni a znovuzrozeni, mají nové srdce a byl v nich
stvořen nový duch, jsou skutečně a osobně nadále posvěcováni skrze zásluhy a ctnosti Kristovy

smrti a vzkříšení271 Jeho Slovem a Duchem, který v nich přebývá:272 moc těla hříchu je zničena273 a
jeho zbylé žádostivosti jsou postupně více a více oslabovány a usmrcovány;274 jsou nadále více a
více oživováni a posilováni ve všech spásných milostech,275 aby žili v pravé svatosti, bez které

nikdo nespatří Pána.276
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2. Toto posvěcení je všestranné, důkladné a zahrnuje celého člověka.277 V tomto životě však není
dokonalé pro přetrvávající zbytky zkaženosti ve všech jednotlivých částech,278 z čehož pramení

neustálá a nesmiřitelná válka těla proti Duchu a Ducha proti tělu.279

3. V této válce může zbylá zkaženost dočasně nabýt vrchu,280 ale díky neustálé posile posvěcujícího
Ducha Kristova nakonec skutečně vítězí znovuzrozená, obnovená část,281 a tak svatí rostou v

milosti282 a zdokonalují se ve svatosti v bázni Boží.283

Kapitola XIV
O spásné víře

1. Milost víry, která vyvolené uschopňuje věřit ke spáse svých duší,284 je dílem Ducha Kristova v
jejich srdcích285 a obvykle je vypůsobena službou Slova,286 kterou je také, spolu s přijímáním

svátostí a modlitbou, nadále pěstována k růstu a posilována.287

2. Touto vírou křesťan věří v pravdivost všeho, co je zjeveno ve Slově, neboť v něm promlouvá
autorita samotného Boha;288 podle obsahu jednotlivých pasáží také jedná a mění své chování: vůči
přikázáním je poslušný,289 při výstrahách a hrozbách se chvěje290 a přijímá Boží zaslíbení pro tento
život i pro ten, který přijde.291 Avšak základními skutky spásné víry jsou souhlas, přijetí a spočinutí

výhradně v Kristu samotném pro ospravedlnění, posvěcení a věčný života, a to skrze smlouvu
milosti.292

3. Tato víra se liší svou mírou, může být silná nebo slabá;293 může být vystavována mnohým a
rozličným útokům, a tak být oslabena, nakonec však zvítězí:294 u mnohých dorůstá k dosažení

plného ujištění skrze Krista,295 který je Původcem i Dokonavatelem naší víry.296

Kapitola XV
O pokání k životu

1. Pokání vedoucí k životu je evangelijní milostí,297 jejíž učení má být zvěstováno každým
služebníkem evangelia stejně jako učení víry v Krista.298
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2. Jeho prostřednictvím hříšník vidí a vnímá nejen nebezpečí, ale i odpudivou nečistotou a
odpornost svých hříchů jako protivné a nepřátelské vůči svaté Boží přirozenosti a Jeho

spravedlivému zákonu; na základě porozumění milosrdenství v Kristu vůči těm, kdo jsou kajícní,
lituje svých hříchů, nenávidí je tak, že se od nich odvrací k Bohu299 se záměrem a snahou chodit s

Ním po všech cestách Jeho přikázání.300

3. Ačkoliv v pokání nemá být spočinuto, jako by bylo zadostiučiněním za hřích nebo příčinou jeho
odpuštění,301 neboť ty jsou skutkem svobodné Boží milosti v Kristu,302 je však pro všechny hříšníky

natolik nezbytné, že bez něj nikdo nemůže očekávat odpuštění.303

4. Jako žádný hřích není tak malý, aby nezasluhoval zatracení,304 tak ani žádný hřích není tak velký,
aby mohl přinést zatracení těm, kdo skutečně činí pokání.305

5. Lidé by se neměli spokojit s obecným pokáním; je povinností každého člověka činit pokání ze
svých konkrétních hříchů podrobně a zvlášť.306

6. Tak, jako je každý povinen soukromě vyznávat své hříchy Bohu a modlit se za jejich odpuštění,307

a zříkajíc se jich pak nacházet milosrdenství,308 stejně musí ten, kdo pohoršil svého bratra nebo
Kristovu Církev, být ochoten soukromým nebo veřejným vyznáním litovat svého hříchu a dát tak

najevo své pokání vůči těm, proti kterým se provinil;309 ti ať se s ním poté smíří a v lásce jej
přijmou.310

Kapitola XVI
O dobrých skutcích

1. Dobré skutky jsou jedině ty, které Bůh přikázal ve svém svatém Slově,311 a ne takové, které si bez
jeho potvrzení vymysleli lidé, ať už ze slepé horlivosti nebo pod záminkou dobrého úmyslu.312

2. Tyto dobré skutky vykonané v poslušnosti vůči Božím přikázáním jsou ovocem a důkazem pravé
a živé víry:313 věřící jimi projevují svou vděčnost,314 posilují svou jistotu [spasení],315 budují své
bratry,316 zdobí své vyznání evangelia,317 zavírají ústa odpůrců318 a oslavují Boha,319 jehož dílem
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jsou, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům,320 aby nesli ovoce svatosti, a tak dosáhli cíle,
věčného života.321

3. Jejich schopnost konat dobré skutky nepochází z nich, ale pouze a zcela z Ducha Kristova.322 Aby
byli uschopněni je konat, je třeba vedle milostí, které již obdrželi, přímého působení téhož Ducha
Svatého, aby v nich působil chtění i činění podle svého zalíbení:323 ať v nich však proto nenarůstá
nedbalost, jako by nebyli vázáni konat svou povinnost jindy než na zvláštní popud Ducha, ale ať

naopak pilně rozněcují milost Boží, která je v nich.324

4. Ti, kdo ve své poslušnosti dosahují nejvyššího stupně možného v tomto životě, jsou stále ještě
daleko od toho, aby byli schopni překonat Boží požadavky, jelikož nedokáží dostát ani mnohým

povinnostem, které jsou jim uloženy.325

5. Ani svými nejlepšími činy si nemůžeme zasloužit odpuštění hříchu či věčný život v Boží ruce, a
to pro velký nepoměr mezi těmito skutky a slávou, která má přijít, a kvůli nekonečné vzdálenosti,
která je mezi námi a Bohem, jemuž jimi nemůžeme nijak prospět ani splatit dluh za naše předešlé

hříchy;326 ale pokud jsme udělali vše, co jsme mohli, splnili jsme pouze svou povinnost a jsme
neužitečnými služebníky;327 a protože, do té míry, do jaké jsou naše skutky dobré, pocházejí z Jeho

Ducha,328 a do té míry, do jaké je konáme my, jsou znečištěné a smíšené s takovým množstvím
slabosti a nedokonalosti, že nemohou obstát před přísností Božího soudu.329

6. Nicméně, u věřících přijatých skrze Krista jsou v Něm přijaty i jejich dobré skutky;330 ne jako by
sami byli v tomto životě zcela bez úhony a nebylo jim možné nic vytknout před Božím zrakem,331

ale proto, že Bůh, který na ně hledí ve svém Synu, je ráčí přijmout a odměnit za upřímně vykonané
dobré skutky, třebaže spojené s mnoha slabostmi a nedokonalostmi.332

7. Skutky konané neznovuzrozenými lidmi, i když samy o sobě mohou být Bohem přikázané a
prospěšné jim i ostatním,333 nepochází ze srdce očištěného vírou334 a nejsou konány náležitě podle

Slova335 ani s pravým cílem, k Boží slávě,336 a proto jsou hříšné a nemohou se líbit Bohu, ani
člověka připravit k přijetí Boží milosti;337 a přece, jejich zanedbávání je Bohu hříšnější a

odpornější.338

Kapitola XVII
O vytrvalosti svatých
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1. Ti, které Bůh přijal ve svém Milovaném, účinně povolal a posvětil svým Duchem, nemohou zcela
ani s konečnou platností odpadnout od stavu milosti, ale určitě v něm setrvají až do konce a budou

navěky spaseni.339

2. Tato vytrvalost svatých nespočívá v jejich vlastní svobodné vůli, ale v nezměnitelnosti rozhodnutí
o vyvolení vycházejícího ze svobodné a neproměnné lásky Boha Otce,340 v účinnosti zásluhy a

přímluvy Ježíše Krista,341 v přebývání Ducha a Božího sémě v nich342 a v podstatě smlouvy
milosti;343 na tom všem se zakládá její jistota a neselhávající charakter.344

3. Nicméně, mohou vlivem pokušení Satana a světa a převahou v nich zbývající porušenosti a
zanedbání prostředků, kterými jsou zachováváni, upadnout do žalostných hříchů345 a po nějakou
dobu v nich setrvávat;346 tím vzbuzují Boží nelibost,347 zarmucují Jeho Svatého Ducha348 a jsou
připravováni o jistou míru svých milostí a útěch,349 jejich srdce jsou zatvrzována,350 svědomí

zraňována,351 ubližují ostatním a pohoršují je352 a přivolávají na sebe dočasné soudy.353

Kapitola XVIII
O jistotě milosti a spásy

1. Ačkoliv pokrytci a jiní neznovuzrození lidé mohou sami sebe marně klamat falešnými nadějemi a
tělesnou troufalostí, že jsou v Boží přízni a ve stavu spasení354 (tyto jejich naděje pohasnou),355

přece ti, kdo skutečně věří v Pána Ježíše, upřímně Jej milují a snaží se žít před Ním ve vší čistotě
svědomí, si mohou v tomto životě být naprosto jisti, že se nacházejí ve stavu milosti,356 a mohou se

radovat v naději Boží slávy; tato jejich naděje je nikdy nezklame.357

2. Tato jistota není pouhým dohadem nebo pravděpodobným přesvědčením založeným na klamné
naději,358 ale neotřesitelnou jistotou víry, která je založena na Boží pravdě zaslíbení spásy,359

vnitřních důkazech milostí, se kterými jsou tato zaslíbení spjata,360 a na svědectví Ducha osvojení,
který spolu s naším duchem dosvědčuje, že jsme Boží děti,361 přičemž tento Duch je také

závdavkem našeho dědictví a jsme Jím zapečetěni ke dni vykoupení.362

3. Tato neochvějná jistota nepatří natolik k podstatě víry, že by skutečný věřící nemohl být vystaven
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dlouhému čekání a mnoha obtížím, než jí dosáhne;363 a přece, protože mu Duch umožňuje znát věci,
které jsou mu Bohem zdarma a svobodně dány, může k ní dojít bez výjimečného zjevení, skrze

náležité použití obvyklých prostředků.364 Proto je povinností každého věnovat veškerou přičinlivost
tomu, aby se ujistil se o svém povolání a vyvolení,365 aby se tak jeho srdce mohlo rozrůstat v pokoji

a radosti v Duchu Svatém, v lásce a vděčnosti vůči Bohu a v síle a veselosti v povinnostech
poslušnosti,366 což jsou pravé plody této jistoty, která nikoho ani v nejmenším nesvádí k

nevázanému životu.367

4. Jistota spásy pravých věřících může být různými způsoby otřesena, oslabena nebo narušena, ať
už zanedbáním jejího udržování, upadnutím do nějakého zvláštního hříchu, který zraňuje svědomí a

zarmucuje Ducha, náhlým či silným pokušením nebo tím, že jim Bůh odejme světlo své tváře a
dopustí, aby i ti, kdo se Ho bojí, chodili v temnotě a neměli světlo;368 nejsou však přece nikdy zcela

bez toho Božího sémě a života víry, té lásky Kristovy i bratří, té upřímnosti srdce a vědomí
povinnosti, skrze které může Duch v pravý čas svým působením oživit tuto jejich jistotu,369 a které

je mezitím podepírají a chrání před naprostým zoufalstvím.370

Kapitola XIX
O Božím zákoně 

1. Bůh dal Adamovi zákon jako smlouvu skutků, kterou zavázal jeho samého i všechno jeho
potomstvo k osobní, plné, důsledné a trvalé poslušnosti a zaslíbil jim život na základě jeho
dodržování a smrt při porušení; zároveň obdařil člověka silou a schopností ho dodržet.371

2. Tento zákon i po pádu člověka nadále zůstal dokonalým pravidlem spravedlnosti a jako takový
byl Bohem zjeven na hoře Sínaj v Desateru přikázání a zapsán na dvou deskách:372 první čtyři
přikázání obsahují naši povinnost vůči Bohu a zbývajících šest naši povinnost vůči lidem.373

3. Vedle tohoto zákona, obvykle nazývaného morálním, dal Bůh izraelskému lidu jako nedospělé
Církvi i obřadní zákony, obsahující řadu symbolických374 ustanovení, z nichž některá se týkala
uctívání a předznamenávala Krista, Jeho milosti, skutky, utrpení a dobrodiní,375 jiná obsahovala

různé pokyny týkající se morálních povinností.376 Nyní, pod Novou smlouvou, tyto obřadní zákony
pozbyly svou závaznost.377

4. Jako státoprávnímu útvaru Bůh [Izraeli] udělil i různé soudní zákony, které vypršely spolu s
jejich státem a dnes již nikoho nezavazují více, než vyžadují jejich obecné nároky na

spravedlnost.378

363 1. J 5:13; Iz 50:10; Mk 9:24; Ž 77:1-12; 88.
364 1. Kor 2:12; 1. J 4:13; Žd 6:11-12; Ef 3:17-19.
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366 Ř 5:1-2, 5; 14:17; 15:13; Ef 1:3-4; Ž 4:6-7; 119:32.
367 1. J 1:6-7; 2:1-2; 3:2-3; Ř 6:1-2; 8:1, 12; Ti 2:11-14; 2. Kor 7:1; Ž 130:4.
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378 Ex 21; 22:1-29; Gen 49:10; 1. Pt 2:13-14; Mt 5:17, 38-39; 1. Kor 9:8-10.



5. Morální zákon navždy zavazuje k poslušnosti všechny, jak ospravedlněné osoby, tak i všechny
ostatní,379 a to nejen svým obsahem, ale i s ohledem na autoritu Boha Stvořitele, který jej

ustanovil.380 Kristus v evangeliu tento požadavek nejen žádným způsobem neodstraňuje, ale naopak
jej velmi posiluje.381

6. I když praví věřící nejsou podřízeni zákonu jako smlouvě skutků, aby podle něj byli
ospravedlněni nebo zatraceni,382 přesto je jim i ostatním velmi užitečný tím, že je jako pravidlo

života poučuje o Boží vůli a jejich povinnostech, vede je a zavazuje je podle něj žít;383 odhaluje jim
hříšnou poskvrněnost jejich přirozenosti, srdcí i životů,384 aby tím, že se podle něj zkoumají, dosáhli

většího usvědčení z hříchu, byli jím více pokořeni a více jej nenáviděli,385 a aby s tímto
uvědoměním jasněji viděli svou potřebu Krista a dokonalosti Jeho poslušnosti.386 Zákon zákazem
hříchu znovuzrozeným pomáhá omezit jejich zkaženost,387 a přestože jsou osvobozeni od prokletí,
kterými zákon hrozí,388 jeho výstrahy jim ukazují, co jejich hříchy zasluhují a jaká soužení za ně v
tomto životě mohou očekávat. Podobně Jeho zaslíbení ukazují, že Bůh si cení poslušnosti, a jaká

požehnání za její projevy mohou očekávat,389 třebaže ne jako mzdu ze zákona jako smlouvy
skutků.390 Proto to, že někdo koná dobro a vyhýbá se zlu, jelikož zákon k jednomu povzbuzuje a

před druhým varuje, není žádným důkazem, že je pod zákonem a ne pod milostí.391

7. Žádné z výše uvedených použití zákona neodporuje milosti evangelia, ale je s ní ve sladké
shodě;392 Kristův Duch přemáhá a uschopňuje vůli člověka, aby svobodně a radostně konal to, co

požaduje Boží vůle zjevená v zákoně.393

Kapitola XX
O křesťanské svobodě a svobodě svědomí 

1. Svoboda, kterou Kristus vykoupil věřícím pod evangeliem, zahrnuje osvobození z viny hříchu, ze
zatracujícího Božího hněvu, z prokletí morálního zákona394 a ze záchrany ze současného zlého

světa, Satanova otroctví a nadvlády hříchu;395 od zla protivenství, ostnu smrti, vítězství hrobu a z
věčné záhuby;396 spočívá také v jejich volném přístupu k Bohu397 a poslušnosti vycházející ne z
otrockého strachu, ale z dětské lásky a ochotné mysli.398 Všechny tyto věci byly obvyklé už pro

věřící pod zákonem,399 avšak pod Novou smlouvu je svoboda křesťanů dále rozšířena o osvobození
od břemene ceremoniálního zákona, kterému byla podřízena židovská Církev,400 o možnost ještě
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smělejšího přístupu k trůnu milosti401 a o plnější konání svobodného Ducha Božího, než na jakém
obvykle měli podíl věřící v době zákona.402

2. Bůh je Pánem svědomí,403 kterému ponechal svobodu od učení a příkazů lidí, která jsou jakkoliv
v rozporu s Jeho Slovem či překračují jeho nároky, a to i v otázkách víry a uctívání.404 Věřit v tato

učení nebo uposlechnout těchto příkazů kvůli svědomí proto znamená zradit pravou svobodu
svědomí:405 Stejně tak vyžadovat bezpodmínečnou víru a naprostou a slepou poslušnost znamená

odstranit svobodu svědomí i rozumu.406

3. Ti, kdo pod záminkou křesťanské svobody jakkoliv hřeší nebo si schraňují nějakou neřest, ničí
účel křesťanské svobody, kterým je, poté, co jsme byli vysvobozeni z rukou našich nepřátel, beze

strachu sloužit Pánu ve svatosti a spravedlnosti před Ním po všechny dny našeho života.407

4. A protože Bohem ustanovené mocnosti a Kristem vykoupená svoboda si podle Božího záměru
nemají protiřečit, ale mají se navzájem podpírat a chránit, ti, kdo se pod záminkou křesťanské
svobody protiví zákonné moci, ať už občanské nebo církevní, či jejímu zákonnému výkonu,
vzdorují Božímu řádu.408 A jelikož zveřejňování těchto názorů nebo setrvávání v takovýchto

praktikách, které jsou v rozporu s přirozeným zjevením, známými křesťanskými principy (ať už se
týkají víry, uctívání nebo vzájemných vtahů) či s mocí zbožnosti, a tyto pochybné názory a praktiky,
ať už samy ve své podstatě nebo skrze jejich zveřejňování či zastávaní, poškozují vnější mír a řád,
který Kristus ustanovil v Církvi, lze [viníky] zákonně volat k odpovědnosti409 a zakročit proti nim

obvyklými prostředky Církve a mocí občanské vlády.410

Kapitola XXI
O uctívání a dni odpočinku 

1. Přirozené světlo přírody zjevuje, že existuje Bůh, který má panství a svrchovanost nade vším, je
dobrý a všem prokazuje dobro, a proto je třeba se Ho celým srdcem, celou duší a celou silou bát,
milovat Ho, chválit Ho, volat k Němu, důvěřovat v Něj a sloužit Mu.411 Avšak náležitou podobu

uctívání pravého Boha ustanovil On sám a natolik ji vymezil vlastní zjevenou vůlí, že nemůže být
uctíván podle představ a výmyslů lidí nebo podle návrhů Satana, skrze viditelná zpodobnění nebo

jinak, než předepisuje Písmo svaté.412

2. Uctívání ať je směřováno jedině a pouze Bohu Otci, Synu a Duchu Svatému,413 ne andělům,
svatým ani jinému stvoření.414 Od Pádu je třeba i Prostředníka, kterým nemůže být nikdo jiný než

sám Kristus.415
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3. Bůh ode všech lidí416 vyžaduje modlitbu díkuvzdání jako zvláštní součást uctívání:417 Aby byla
přijata, je třeba ji činit ve jménu Syna,418 s pomocí Jeho Ducha,419 v souladu s Jeho vůlí,420 s

porozuměním, úctou, pokorou, horlivostí, vírou, láskou a vytrvalostí;421 a je-li pronášena nahlas, ať
je ve srozumitelném jazyce.422

4. Je třeba se modlit se právoplatné věci423 a za všechny různé žijící nebo budoucí osoby,424 ne však
za mrtvé425 nebo za ty, o kterých může být známo, že zhřešily hříchem ke smrti.426

5. Součástí obvyklého uctívání Boha427 je čtení Písma se zbožnou bázní,428 zdravé kázání429 a
svědomité naslouchání Slovu, a to v poslušnosti Bohu, s porozuměním, vírou a úctou,430 zpěv žalmů

s milostí v srdci431 a náležité vysluhování a přijímání svátostí ustanovených Kristem. Vedle toho i
zbožné přísahy,432 sliby,433 vážné půsty434 a díkůvzdání při zvláštních příležitostech,435 které ať jsou

ve svých náležitých časech a dobách svatě a zbožně vykonávány.436

6. Modlitba ani jiná část uctívání není nyní, pod evangeliem, vázána na určité místo ani není
přijatelnější, je-li vykonána na něm nebo směrem k němu:437 Bůh ať je naopak uctíván všude,438 a to
v duchu a v pravdě,439 ať už soukromě v rodinách440 každý den,441 nebo jednotlivci vskrytu,442 a o to

slavnostněji ve veřejných shromážděních, která ať nejsou lehkomyslně či svévolně zanedbávána
nebo opouštěna, když je Bůh svým Slovem nebo prozřetelností svolává.443

7. Jako je zákonem přírody, že jistý díl času má být oddělen k uctívání Boha, stejně i [Bůh] ve svém
Slově výslovným, morálním a trvalým příkazem závazným pro všechny lidi v každém věku

konkrétně ustanovil, aby Mu byl svěcen jeden ze sedmi dní jako den odpočinku;444 tím byl od
počátku světa až do Kristova vzkříšení poslední den týdne, který byl od Kristova vzkříšení změněn
na první den týdne,445 v Písmu nazývaný dnem Páně.446 Tento den ať se slaví až do konce světa jako
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křesťanský den odpočinku (sabat).447

8. Tento den odpočinku je svěcen Pánu tehdy, když lidé po nutné přípravě svých srdcí a po
předchozím obstarání běžných záležitostí nejen po celý den dodržují svatý odpočinek od svého díla,

slov a myšlenek týkajících se světských zaměstnání a zábav,448 ale také věnují všechen čas
veřejnému i soukromému uctívání Boha, nezbytným povinnostem a skutkům milosrdenství.449

Kapitola XXII
O právoplatných přísahách a slibech 

1. Právoplatná přísaha je součástí uctívání,450 při níž přísahající osoba při nich ve spravedlivou
chvíli volá Boha za svědka svého tvrzení nebo slibu a žádá, aby ji soudil podle pravdivosti či

falešnosti této přísahy.451

2. Boží jméno je jediné jméno, ve kterém lidé smějí přísahat, a proto ať je užíváno s posvátnou
bázní a úctou.452 Přísahat tedy v tomto slavném a strašlivém Jméně naprázdno nebo ukvapeně nebo
přísahat při čemkoliv jiném je hříšné a zavrženíhodné.453 V závažných a důležitých věcech je však
přísaha v Božím Slově povolena, a to jak pod Novou, tak i pod Starou smlouvou;454 za takovýchto

okolností ať je právoplatná přísaha vyžadovaná právoplatnou autoritou složena.455

3. Ten, kdo přísahá, by měl řádně zvážit závažnost svého slavnostního činu a nepřísahat o žádné
věci, o jejíž pravdivosti není zcela přesvědčen;456 člověk se nesmí zavázat přísahou k ničemu

jinému, než co je dobré a spravedlivé, o čem je takto přesvědčen a co je schopen a odhodlán splnit.
Zároveň je však hříchem odmítnout přísahu týkající se čehokoliv, co je dobré a spravedlivé,

vyžaduje-li ji právoplatná autorita.457

4. Přísahu je třeba složit v jasném a běžném smyslu slov, bez dvojznačnosti nebo vědomých
výhrad.458 Nesmí a nemůže zavazovat ke hříchu; týká-li se však něčeho, co není hříšné, musí být

dodržena i za cenu vlastní újmy.459 Nesmí být porušena, ani je-li dána kacířům nebo bezvěrcům.460

5. Slib má podobnou povahu jako přísaha, která něco slibuje, a má být složen se stejnou zbožnou
opatrností a vykonán se stejnou věrností.461

6. Nesmí být dán žádnému stvoření, ale jedině Bohu samotnému:462 Aby mohl být přijat, je třeba jej
složit dobrovolně, na základě víry, s vědomím povinnosti, z vděčnosti za přijaté milosrdenství nebo
za obdržení toho, co jsme postrádali; zavazujeme se jím přísněji k nezbytným povinnostem nebo k

jiným věcem, a to natolik a na takovou dobu, dokud mohou vhodně přispívat k jeho splnění.463
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7. Nikdo nesmí slibovat, že udělá cokoliv, co je v Božím Slově zakázáno, co by bránilo vykonání
povinnosti jím přikázané, co není ve vlastních silách slibujícího, nebo k čemu mu Bůh nezaslíbil

schopnost.464 Z tohoto důvodu papežistické klášterní sliby věčného celibátu, vyznávané chudoby a
poslušnosti řádům jsou daleko od vyššího stupně dokonalosti a ve skutečnosti se jedná o pověrčivé

a hříšné léčky, do kterých se žádný křesťan nemá zaplést.465

Kapitola XXIII
O světských autoritách 

1. Bůh, nejvyšší Pán a Král celého světa, ustanovil světské autority, aby Jemu podřízeny stály nad
lidmi k Jeho vlastní slávě a ku prospěchu všem: k tomu je také vyzbrojil mocí meče, aby chránily a

povzbuzovaly dobré a trestaly činitele zla.466

2. Křesťané mohou právoplatně přijmout a vykonávat úřad světské autority, jsou-li k tomu
povoláni:467 Při jeho výkonu mají především zachovávat zbožnost, spravedlnost, právo a mír v
souladu s dobrými zákony každého společenství;468 za tímto účelem mohou nyní, pod Novou

smlouvou, ve spravedlivém a nezbytném případě právoplatně vést válku.469

3. Světští služebníci si nemohou osobovat vysluhování Slova a svátostí470 nebo moc klíčů
Království nebeského,471 nebo jakkoliv, ani tím nejmenším způsobem, zasahovat do záležitostí

víry.472 Mají však moc a povinnost zajistit, aby v Církvi byla zachovávána jednota a mír, aby pravda
Boží byla zachovávána čistá a celá, aby všechna rouhání a kacířství byla potlačována, aby všechna

porušení či zneužití v uctívání a kázni byla předcházena či reformována, aby všechna Boží
ustanovení byla řádně upevňována, prováděna a dodržována.473 Aby těmto úkolům mohla lépe

dostát, má světská autorita moc svolávat církevní sněmy, být na nich přítomná a zajistit, aby cokoliv
na nich bude ujednáno, bylo v souladu s Boží myslí.474

4. Je povinností lidí modlit se za světské autority,475 ctít jejich osoby,476 vzdávat jim čest a platit, co
se náleží,477 podřizovat se jejich právoplatným příkazům a jejich autoritě kvůli svědomí.478 Nevíra
nebo odlišné náboženské přesvědčení neruší spravedlivou a zákonnou moc autorit, ani nevyvazuje

lidi z náležité poslušnosti vůči nim:479 z těchto povinností nejsou vyjmuti ani představitelé Církve;480

papež nad nimi na jejich vlastním území nemá vůbec žádnou moc ani jurisdikci, tak jako je nemá
ani nad žádnými z jejich lidí; ani v nejmenším je nemůže zbavit jejich vlády nebo života, pokud by

je považoval za kacíře, ani z jakéhokoliv jiného důvodu či záminky.481
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481 2. S 23:3; 1. Tim 2:1-2; Ř 13:4.



Kapitola XXIV
O manželství a rozvodu 

1. Manželství je mezi jedním mužem a jednou ženou; je nezákonné, aby muž měl najednou více než
jednu manželku nebo žena více než jednoho manžela.482

2. Manželství bylo ustanoveno, aby si muž a žena navzájem pomáhali,483 právoplatnými potomky
rozmnožovali lidstvo, svatým semenem Církev484 a aby se předešlo nečistotě.485

3. Všechny osoby schopné dát s rozvahou svůj souhlas486 mohou vstoupit do manželství. Povinností
křesťanů však je vstupovat do manželství pouze v Pánu.487 A proto ti, kdo vyznávají pravé

reformované náboženství, nesmějí uzavírat manželství s bezvěrci, papežisty nebo jinými modláři:
stejně tak by se zbožní neměli zapřahat do cizího jha tím, že by uzavírali manželství s těmi, kdo

jsou notoricky známí svým ničemným životem nebo zastávají zatracující kacířství.488

4. Manželství nesmí být uzavřeno lidmi pokrevně příbuznými ve stupni zakázaném Slovem;489

žádný lidský zákon nebo dohoda stran nemohou uznat krvesmilná manželství za právoplatná tak,
aby tyto osoby mohly žít společně jako muž a žena.490

5. Smilstvo nebo cizoložství spáchané po zásnubách a odhalené před sňatkem je spravedlivým
důvodem, aby nevinná strana od závazku odstoupila.491 V případě cizoložství po svatbě je nevinná
strana oprávněna se rozvést492 a poté vstoupit do dalšího manželství, jako by provinilá strana byla

mrtvá.493

6. I když lidská zkaženost může dojít tak daleko, že bude vyhledávat důvody pro rozdělení těch,
které Bůh spojil v manželství, přesto nic kromě cizoložství nebo svévolného opuštění, které ani

Církev ani světský úřad nemohou napravit, není dostatečným důvodem pro rozvázání manželského
pouta:494 V obou případech ať se vše děje veřejnou a spořádanou cestou a zúčastněné osoby ať

nejsou v této záležitosti ponechány vlastní vůli a úsudku.495

Kapitola XXV
O Církvi 

1. Katolická nebo obecná Církev, která je neviditelná, se skládá z plného počtu vyvolených, kteří
byli, jsou nebo budou shromážděni v jedno pod Kristem, svou Hlavou; je nevěstou, tělem a plností

Toho, který všechno ve všem naplňuje.496
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2. Viditelná Církev, která je pod evangeliem rovněž katolická neboli obecná (není omezená na jeden
národ jako ve starozákonní době), se skládá ze všech, kdo po celém světě vyznávají pravé

náboženství,497 a jejich dětí:498 Je královstvím Pána Ježíše Krista,499 domem a rodinou Boží,500 mimo
kterou neexistuje obvyklá možnost spasení.501

3. Této viditelné katolické Církvi svěřil Kristus službu, výroky a ustanovení Boží, aby až do konce
světa shromažďovala a zdokonalovala svaté v tomto životě, k čemuž ji podle svého zaslíbení

uschopňuje svou přítomností a Duchem.502

4. Tato katolická Církev byla a je někdy více a někdy méně viditelná.503 A jednotlivé církve, které
jsou jejími součástmi, jsou více či méně čisté podle toho, jak čistě vyučují a přijímají učení

evangelia, vysluhují svátosti a provozují veřejné uctívání.504

5. I nejčistší církve světa podléhají smíšením [pravdy a bludu] a omylům,505 ale některé upadly
natolik, že již nejsou církvemi Kristovými, ale synagogami Satana.506 Přesto na zemi vždy bude

Církev, která bude uctívat Boha podle Jeho vůle.507

6. Není žádná jiná hlava Církve než Pán Ježíš Kristus.508 Římský papež nemůže být její hlavou v
žádném smyslu; naopak je tím Antikristem, člověkem bezzákonosti a synem zatracení, který se

vyvyšuje v Církvi proti Kristu a proti všemu, čemu se říká Bůh.509

Kapitola XXVI
O obecenství svatých

1. Všichni svatí, kteří jsou spojeni s Ježíšem Kristem, svou Hlavou, skrze Jeho Ducha a víru, s Ním
mají obecenství v Jeho milostech, utrpeních, smrti, vzkříšení a slávě:510 a jelikož jsou navzájem

spojeni v lásce, mají také podíl na darech a milostech511 druhých a jsou povinni vykonávat takové
povinnosti, veřejné i soukromé, které vedou k jejich společnému a vzájemnému dobru, a to na

vnitřním i vnějším člověku.512

2. Svým vyznáním jsou svatí zavázáni udržovat svaté společenství a obecenství v uctívání Boha a
konání takových duchovních služeb, které vedou k jejich vzájemnému budování,513 a navzájem si

pomáhat a ulevovat ve vnějších věcech podle svých různých schopností a potřeb. Toto obecenství ať
je rozšířeno, podle toho, jak dá Bůh příležitost, o všechny, kdo kdekoliv vzývají jméno Pána

Ježíše.514
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3. Obecenství, které mají svatí s Kristem, jim žádným způsobem nedává podíl na podstatě Jeho
Božství ani je v žádném ohledu nečiní rovnými s Kristem: Tvrdit jedno či druhé je bezbožné a

rouhavé.515 Společenství, které mají navzájem jako svatí, také nijak neodstraňuje ani nenarušuje
právo každého z nich na movitý a nemovitý majetek a vhodnost toho, aby ho vlastnili.516

Kapitola XXVII
O svátostech

1. Svátosti jsou svatá znamení a pečeti smlouvy milosti517 bezprostředně ustanovené Bohem,518 aby
představovaly Krista a Jeho zásluhy a potvrzovaly náš podíl v Něm;519 aby viditelně rozdělovaly ty,

kdo patří Církvi, a zbytek světa;520 a také aby je slavnostně zasnubovaly do Boží služby v Kristu
podle Jeho Slova.521

2. V každé svátosti existuje duchovní vztah či svátostná jednota mezi znamením a znamenaným:
Proto se stává, že názvy a účinky jednoho jsou připsány druhému.522

3. Milost zjevená ve svátostech nebo skrze ně při jejich správném užití nepochází z žádné v nich
obsažené moci; stejně ani účinnost svátosti není závislá na zbožnosti nebo záměru toho, kdo ji
vysluhuje,523 ale jedině na díle Ducha524 a slově ustanovení, které zahrnuje spolu s nařízením

opravňujícím k užití svátosti i zaslíbení dobrodiní pro ty, kdo svátost hodným způsobem přijímají.525

4. V evangeliu náš Pán Kristus ustanovil pouze dvě svátosti, a to křest a večeři Páně. Žádná z nich
nemůže být udělena nikým kromě právoplatně ustanoveného služebníka Slova.526

5. Svátosti Staré smlouvy byly, co se týče duchovních věcí jimi znamenaných a představovaných,
ve své podstatě shodné se svátostmi Nové smlouvy.527

Kapitola XXVIII
O křtu

1. Křest je svátostí Nové smlouvy ustanovenou Ježíšem Kristem528 nejen k slavnostnímu přijetí
křtěnce do viditelné Církve,529 ale i k tomu, aby mu byla znamením a pečetí smlouvy milosti,530 jeho
naroubování do Krista,531 znovuzrození,532 odpuštění hříchů533 a vydání se Bohu skrze Ježíše Krista
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k chození v novosti života.534 Podle Kristova ustanovení se má tato svátost v Jeho Církvi udílet až
do konce světa.535

2. Vnějším prvkem používaným v této svátosti je voda, kterou ať je křtěnec pokřtěn ve jméno Otce
a Syna a Ducha Svatého právoplatně povolaným služebníkem evangelia.536

3. Ponoření křtěnce do vody není nezbytné; naopak, křest je náležitě vykonán i politím nebo
pokropením křtěnce.537

4. Pokřtění mají být nejen ti, kdo už vyznávají poslušnost vůči Kristu a víru v Něj,538 ale i
nemluvňata jednoho nebo obou věřících rodičů.539

5. I když znevážení nebo zanedbání této svátosti je velkým hříchem,540 Boží milost a spása s ním
nejsou spojeny tak neoddělitelně, že by bez něj žádný člověk nemohl být znovuzrozen nebo

spasen541 nebo že by všichni pokřtění byli nepochybně znovuzrozeni.542

6. Účinnost křtu není vázána na okamžik, kdy je křest udělen,543 nicméně správným užitím této
svátosti se zaslíbená milost nejen nabízí, ale také projevuje a je Duchem Svatým udělována těm

(dospělým nebo dětem), kterým tato milost podle záměru Boží vůle a v Jím určeném čase náleží.544

7. Svátost křtu má být každému člověku udělena pouze jednou.545

Kapitola XXIX
O večeři Páně

1. Náš Pán Ježíš té noci, kdy byl zrazen, ustanovil svátost Jeho těla a krve, nazývanou večeří Páně,
která má být slavena v Jeho Církvi až do konce světa na věčnou památku Jeho oběti, kdy vydal sám
sebe smrti, na zpečetění všech dobrodiní, která z ní pravým věřícím plynou: jejich duchovní potravy
a růstu v něm, dalšího zapojení do povinností, kterými jsou Mu zavázáni, a růstu v nich; a aby byla

poutem a zástavou jejich společenství s Ním i mezi sebou, jako údy Jeho mystického těla.546

2. V této svátosti není Kristus obětován svému Otci ani se nejedná o skutečnou oběť na odpuštění
hříchů živých nebo mrtvých;547 jde pouze o připomenutí Jeho jediného sebeobětování na kříži

jednou provždy a o duchovní oběť vší možné chvály Bohu za toto Kristovo obětování se:548 proto
papežistická oběť mše (jak to oni nazývají) je tou nejohavnější urážkou Kristovy jediné, jednou

provždy přinesené oběti, která je jedinou smírčí obětí za všechny hříchy Jeho vyvolených.549

534 Ř 6:3-4.
535 Mt 28:19-20.
536 Mt 3:11; 28:19-20; J 1:33.
537 Žd 9:10, 19-20; Sk 2:41; Sk 16:33; Mk 7:4.
538 Mk 16:15-16; Sk 8:37-38.
539 Gen 17:7, 9; Ga 3:9, 14; Ko 2:11-12; Sk 2:38-39; Ř 4:11-12; 1. Kor 7:14; Mt 28:19; Mk 10:13-16; L 18:15.
540 L 7:30; Ex 4:24-26.
541 Ř 4:11; Sk 10:2-4, 22, 31, 45-47.
542 Sk 8:13, 23.
543 J 3:5, 8.
544 Ga 3:27; Ti 3:5; Ef 5:25-26; Sk 2:38, 41.
545 Ti 3:5.
546 1. Kor 10:16-17, 21; 11:23-26; 12:13.
547 Žd 9:22, 25-28.
548 1. Kor 11:24-26; Mt 26:26-27.
549 Žd 7:23-24, 27; 10:11-14, 18.



3. Pán Ježíš v této svátosti pověřil své služebníky, aby oznamovali Jeho slovo ustanovení lidem,
modlili se a požehnáním oddělili chléb a víno od běžného ke svatému užití, aby pak brali a lámali

chléb, brali kalich a dávali obojí účastníkům večeře (i sami sobě),550 ale ne těm, kdo nejsou ve
shromáždění přítomni.551

4. Soukromé mše nebo přijímání svátosti pouze knězem nebo jinou osobou o samotě,552 odepření
kalicha lidem,553 uctívání chleba a vína, jejich vyzdvihování, vystavování k uctívání nebo

uschovávání pro zdánlivě zbožné účely, jsou v rozporu s povahou této svátosti a Kristovým
ustanovením. 554  

5. Vnější prvky této svátosti, náležitě oddělené ke Kristem ustanoveným účelům, mají takový vztah
k Němu jako k Ukřižovanému, že jsou někdy pravdivě, i když jen svátostně, označovány jménem
toho, co představují, tedy Kristovým tělem a krví,555 ač svou podstatou i povahou nadále zůstávají

pouze a skutečně chlebem a vínem, kterým byly předtím.556

6. Učení, které tvrdí, že podstata chleba a vína se kněžským posvěcením nebo jakýmkoliv jiným
způsobem mění v podstatu Kristova těla a krve (obvykle nazývané transsubstanciace), odporuje

nejen Písmu, ale i zdravému chápání a rozumu; zároveň také převrací podstatu svátosti a bylo a je
příčinou mnoha pověr a ohavných modlářství.557

7. Ti, kdo jsou hodni svátost přijímat a kdo navenek mají podíl na viditelných prvcích, přijímají v
této svátosti vnitřně skrze víru skutečně a opravdově,558 avšak ne pozemsky a tělesně, ale duchovně

tělo a krev ukřižovaného Krista, kterými se sytí, a všechna dobrodiní plynoucí z Jeho smrti:
Kristovo tělo a krev nejsou pozemsky nebo tělesně přítomny v chlebu a víně, nejsou v nich, s nimi

nebo pod nimi; a přece, skutečně, ale duchovně jsou ve svátosti přítomny víře věřících tak, jako
jsou chléb a víno přítomné jejich vnějším smyslům.559

8. Ačkoliv nevědoucí a ničemní lidé mohou v této svátosti přijímat její vnější prvky, nepřijímají
však to, co představují; svým nehodným přistupováním se proviňují proti tělu a krvi Páně ke svému

vlastnímu zatracení. Nikdo nevědoucí a bezbožný proto není hoden přistoupit k Pánově stolu,
jelikož nedokáže prožívat společenství s Ním, a dokud tak setrvává, nemůže bez toho, že by se
dopustil velikého hříchu proti Kristu, mít podíl na těchto svatých tajemstvích,560 ani k nim být

připuštěn.561

Kapitola XXX
O církevní kázni

1. Pán Ježíš jako Král a Hlava své Církve ustanovil v ní správu a vložil ji do rukou církevních
představitelů, rozlišených od světské autority.562

550 Mt 26:26-28; Mk 14:22-24; L 22:19-20; 1. Kor 11:23-26.
551 Sk 20:7; 1. Kor 11:20.
552 1. Kor 10:6.
553 Mt 26:27-28; Mk 14:23; 1. Kor 11:25-29.
554 Mt 15:9.
555 Mt 26:26-28.
556 1. Kor 11:26-28; Mt 26:29.
557 Sk 3:21; 1. Kor 11:24-26; L 24:6, 39.
558 1. Kor 11:28.
559 1. Kor 10:16.
560 1. Kor 11:27-29; 2. Kor 6:14-16.
561 1. Kor 5:6-7, 13; 2. Te 3:6, 14-15; Mt 7:6.
562 Iz 9:5-6; 1. Tim 5:17; 1. Te 5:12; Sk 20:17-18; Žd 13:7, 17, 24; 1. Kor 12:28; Mt 28:18-20.



2. Těmto představitelům jsou svěřeny klíče nebeského Království, skrze které mají moc zadržet
nebo odpustit hříchy a Slovem i kázní uzavřít Království nekajícným; zároveň je mohou

zvěstováním evangelia a odpuštěním kázně otevřít kajícným podle toho, jak vyžaduje situace.563

3. Církevní kázeň je nezbytná k obnově a znovuzískání provinilých bratří, k odvrácení ostatních
před podobnými přestoupeními, k odstranění kvasu, který by mohl zkazit celé těsto, k ochraně
Kristovy cti i svatého vyznání evangelia a k předejití Božího hněvu, který by mohl spravedlivě
dopadnout na Církev, kdyby připustila, aby nenapravitelní a zatvrzelí hříšníci znesvěcovali Jeho

smlouvu a její pečeti.564

4. Pro lepší dosažení těchto cílů mají představitelé Církve přistoupit k napomenutí; [poté] k
vyloučení z přijímání svátosti večeře Páně na nějaký čas; [a poté] k exkomunikaci z Církve, a to

podle povahy provinění a míry, kterou se na něm provinilý podílel.565

Kapitola XXXI
O církevních sněmech a koncilech

1. Pro lepší správu a další budování Církve ať jsou svolávána shromáždění obecně zvaná církevní
sněmy či koncily:566 Jejich svolávání přísluší dohlížitelům a dalším představeným jednotlivých

církví z titulu jejich úřadu a moci jim Kristem svěřené k budování a ne k boření;567 scházet se mají
tak často, jak uznají za vhodné pro dobro Církve.568

2. Církevním sněmům a koncilům přísluší služebně řešit neshody v otázkách víry a svědomí;
stanovovat pravidla a směrnice pro lepší uspořádání veřejného uctívání Boha a správy Jeho Církve;

přijímat stížnosti týkající se špatného vykonávání úřadu a právoplatně je rozhodovat. Pokud tato
nařízení a rozhodnutí jsou v souladu s Božím Slovem, ať jsou přijata s úctou a poddaností, nejen
pro jejich soulad se Slovem, ale i proto, že moc, ze které vzešla, byla k tomuto účelu ustanovena

Bohem v Jeho Slově.569

3. Od apoštolských dob se všechny církevní sněmy a koncily, obecné i místní, mohou mýlit a
mnohé se zmýlily. Proto ať nejsou konečnou autoritou v otázkách víry nebo života, ale pouze

pomocí v obou oblastech.570

4. Církevní sněmy a koncily ať se nezabývají ničím a nerozhodují nic kromě toho, co přísluší
Církvi: nemají se vměšovat do civilních otázek, které se společenství týkají, kromě výjimečných
případů, a tehdy jen pokornou žádostí či radou pro uspokojení svědomí nebo na žádost světské

autority.571

Kapitola XXXII
O stavu člověka po smrti a vzkříšení mrtvých

563 Mt 16:19; 18:17-18; J 20:21-23; 2. Kor 2:6-8.
564 1. Kor 5; 11:27-34; 1. Tim 1:20; 5:20; Mt 7:6; Ju 1:23.
565 1. Te 5:12; 2. Te 3:6, 14-15; 1. Kor 5:4-5, 13; Mt 18:17; Ti 3:10.
566 Sk 15:2-6.
567 Sk 15:15.
568 Sk 15:22-25.
569 Sk 15:15, 19, 24, 27-31; 16:4; Mt 18:17-20.
570 Ef 2:20; Sk 17:11; 1. Kor 2:5; 2. Kor 1:24.
571 L 12:13-14; J 18:36.



1. Těla lidí se po smrti vrací v prach a jsou vystavena zániku,572 ale jejich duše, které pro svou
nesmrtelnou podstatu neumírají ani neusínají, se ihned vracejí k Bohu, který je daroval:573 Duše

spravedlivých, učiněné dokonalými ve svatosti, jsou přijaty do nejvyšších nebes, kde hledí na Boží
tvář ve světle a slávě a očekávají plné vykoupení svých těl.574 A duše ničemných jsou uvrženy do

pekla, kde zůstávají v mukách a úplné temnotě, zachovávané pro velký den [soudu].575 Kromě
těchto dvou míst pro duše oddělené od svých těl nezmiňuje Písmo žádné jiné.

2. Ti, kdo budou naživu v poslední den, nezemřou, ale budou proměněni:576 Všichni mrtví budou
vzkříšeni ve svých původních tělech (i když jiných vlastností) a v žádných jiných, které se znovu a

navěky spojí s jejich dušemi.577

3. Těla nespravedlivých budou Kristovou mocí vzkříšena k hanbě: těla spravedlivých však vzkřísí
Jeho Duch ke cti a dostane se jim podoby Jeho vlastního oslaveného těla.578

Kapitola XXXIII
O posledním soudu

1. Bůh ustanovil den, ve kterém bude soudit svět ve spravedlnosti skrze Ježíše Krista,579 kterému je
Otcem dána veškerá moc a soud.580 Toho dne budou souzeni nejen padlí andělé,581 ale i všichni lidé,

kteří kdy žili na zemi, se objeví před Kristovým soudem, aby se zodpovídali ze svých myšlenek,
slov a činů a aby se jim dostalo odplaty podle skutků vykonaných v těle, ať už dobrých či zlých.582

2. Božím záměrem v ustanovení tohoto dne je zjevit slávu svého milosrdenství ve věčné spáse
vyvolených a slávu své spravedlnosti v zatracení zavržených, kteří jsou ničemní a neposlušní.

Tehdy spravedliví vstoupí do věčného života a přijmou plnou radosti a občerstvení, které vychází z
Pánovy přítomnosti: avšak ničemní, kteří neznají Boha a nejsou poslušní evangeliu Ježíše Krista,

budou uvrženi do věčného utrpení a trestáni nekonečnou zkázou a vyvržením z Pánovy přítomnosti
a slávy Jeho moci.583

3. Kristus chce, abychom si byli zcela jistí příchodem dne soudu, aby se všichni vyvarovali hříchu a
aby se zbožným dostalo větší útěchy v jejich protivenstvích:584 zároveň však chce, aby tento den

zůstal lidem neznámý, a oni tak setřásli všechnu tělesnou jistotu a vždy byli bdělí, neboť nevědí, v
kterou hodinu Pán přijde. Kéž jsou vždy připraveni říct: „Přijď, Pane Ježíši, přijď brzy.“ Amen.585

WESTMINSTERSKÝ VĚTŠÍ KATECHISMUS

572 Gen 3:19; Sk 13:36.
573 L 23:43; Kaz 12:7.
574 Žd 12:23; 2. Kor 5:1, 6-8; Fp 1:23; Sk 3:21; Ef 4:10.
575 L 16:23-25; Sk 1:25; Ju 1:6-7; 1. Pt 3:19.
576 1. Te 4:17; 1. Kor 15:51-52.
577 Jb 19:26-27; 1. Kor 15:42-44.
578 Sk 24:15; J 5:28-29; 1. Kor 15:43; Fp 3:21.
579 Sk 17:31.
580 J 5:22, 27.
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1. Co je hlavním a nejvyšším cílem člověka?
Hlavním a nejvyšším cílem člověka je oslavovat Boha586 a věčně se z Něj plně radovat.587

2. Z čeho je zjevné, že Bůh je?
Samo přirozené poznání člověka a skutky Boží jasně vyhlašují, že Bůh je;588 avšak pouze Jeho 
Slovo a Duch Ho dostatečně a účinně zjevují člověku ke spasení.589

3. Co je Slovo Boží?
Slovem Božím590 jsou svatá Písma Starého a Nového zákona, jediné pravidlo víry a poslušnosti.591

4. Z čeho je zjevné, že Písma jsou Slovo Boží?
Písma sama dokazují a zjevují, že jsou Slovem Božím, a to svým majestátem592 a čistotou;593 
souhlasem všech částí i cílem celku,594 jímž je vzdát všechnu slávu Bohu;595 svým světlem a mocí 
usvědčit, přesvědčit a obrátit hříšníky a potěšovat a budovat věřící ke spasení;596 avšak plně 
přesvědčit, že Písmo je samotným Slovem Božím, je schopen jedině Duch Boží, který skrze Písma a
s nimi vydává svědectví v srdci člověka.597

5. Co Písma zejména učí?
Písma zejména učí, co má člověk věřit o Bohu a jaké povinnosti od něj Bůh požaduje.598

CO MÁ ČLOVĚK VĚŘIT O BOHU

6. Co Písma o Bohu zjevují?
Písma zjevují, kdo je Bůh,599 jaké jsou Osoby Boží Trojice,600 Boží ustanovení601 a jejich 
uskutečnění.602

7. Kdo je Bůh?
Bůh je Duch,603 v sobě a ze sebe nekonečný bytím,604 slávou,605 požehnaností606 a dokonalostí;607 sám

586 Ř 11:36; 1. Kor 10:31.
587 Ž 73:24-28; J 17:21-23.
588 Ř 1:19; Ž 19:2-4; Sk 17:28.
589 1. Kor 2:9-10; 2. Tim 3:15-17; Iz 59:21.
590 2. Tim 3:16; 2. Pt 1:19-21.
591 Ef 2:20; Zj 22:18-19; Iz 8:20; L 16:29, 31; Ga 1:8-9; 2. Tim 3:15-16.
592 Oz 8:12; 1. Kor 2:6-7, 13; Ž 119:18, 129.
593 Ž 12:7; 119:140.
594 Sk 10:43; Sk 26:22.
595 Ř 3:19, 27.
596 Sk 18:28; Žd 4:12; Jk 1:18; Ž 19:8-10; Ř 15:4; Sk 20:32.
597 J 16:13-14; 1. J 2:20, 27; J 20:31.
598 2. Tim 1:13.
599 Žd 11:6.
600 1. J 5:7.
601 Sk 15:14-15, 18.
602 Sk 4:27-28.
603 J 4:24
604 Ex 3:14; Jb 11:7-9.
605 Sk 7:2.
606 1. Tim 6:15.
607 Mt 5:48.



v sobě plně dostatečný,608 věčný,609 neměnný,610 nepojmutelný,611 všudypřítomný,612 všemohoucí,613 
vševědoucí,614 nejmoudřejší,615 nejsvatější,616 nejspravedlivější,617 nejmilosrdnější a nejmilostivější, 
trpělivý a oplývající dobrotou a pravdou.618

8. Je více Bohů než jeden?
Je jen jediný, živý a pravý Bůh.619

9. Kolik Osob je v Boží Trojici?
V Boží Trojici jsou tři Osoby: Otec, Syn a Duch Svatý; tyto tři Osoby jsou jediným, pravým, 
věčným Bohem, jsou soupodstatní a vzájemně si rovní v moci a slávě, i když se navzájem liší svými
osobními charakteristikami.620

10. Co jsou osobní charakteristiky těchto tří Osob Boží Trojice?
Pro Otce je charakteristické, že plodí Syna,621 pro Syna, že je plozen z Otce,622 a pro Ducha Svatého,
že od věků vychází z Otce i Syna.623

11. Z čeho je zjevné, že Syn i Duch Svatý jsou rovni Otci?
Písma jasně zjevují, že Syn a Duch Svatý jsou rovni Otci, tím, že Jim připisují taková jména,624 
atributy,625 skutky626 a uctívání,627 jaké náleží jedině Bohu.

12. Co jsou Boží ustanovení?
Boží ustanovení jsou moudrá, svobodná a svatá rozhodnutí Jeho vůle,628 jimiž od věčnosti ke své 
vlastní slávě, nezměnitelně předustanovil všechno, co se má v čase stát,629 zvláště pak v souvislosti s
anděly a lidmi.

13. Co Bůh obzvláště nařídil ohledně andělů a lidí?
Bůh z pouhé lásky a ke chvále své slavné milosti, které se mají zjevit v pravý čas, svým věčným a 
neměnným nařízením vyvolil některé anděly ke slávě630 a v Kristu vyvolil některé lidi k věčnému 
životu, určil i prostředky a nástroje, skrze které se tak stane;631 dále, ze své svrchované moci a 
nevyzpytatelného rozhodnutí své vlastní vůle (jímž podle svého zalíbení uděluje či odnímá svou 
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613 Zj 4:8.
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615 Ř 16:27.
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617 Dt 32:4.
618 Ex 34:6.
619 Dt 6:4; 1. Kor 8:4, 6; Jer 10:10.
620 1. J 5:7; Mt 3:16-17; Mt 28:19; 2. Kor 13:13; J 10:30.
621 Žd 1:5-6,8.
622 J 1:14, 18.
623 J 15:26; Ga 4:6.
624 Iz 6:3, 5, 8; J 12:41; Sk 28:25; 1. J 5:20; Sk 5:3-4.
625 J 1:1; Iz 9:5; J 2:24-25; 1. Kor 2:10-11.
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627 Mt 28:19; 2. Kor 13:13.
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629 Ef 1:4, 11; Ř 9:22-23; Ž 33:11.
630 1. Tim 5:21.
631 Ef 1:4-6; 2. Te 2:13-14. 



přízeň), pominul ostatní a předurčil je k hanbě a hněvu, aby tak byli ke chvále slávy Jeho 
spravedlnosti potrestáni za své hříchy.632

14. Jak Bůh uskutečňuje svá ustanovení?
Bůh uskutečňuje svá ustanovení v díle stvoření a prozřetelnosti podle svého neomylného 
předzvědění a svobodného a neměnného úradku své vlastní vůle.633

15. Co je dílo stvoření?
Dílo stvoření je to, co Bůh učinil na počátku, kdy slovem své moci z ničeho učinil svět a všechny 
věci v něm v šesti dnech, a to sám pro sebe – a všechno to bylo velmi dobré.634

16. Jak Bůh stvořil anděly?
Bůh stvořil všechny anděly635 jako duchy,636 nesmrtelné,637 svaté,638 vynikající v poznání,639 
mocné,640 k tomu, aby vykonávali Jeho příkazy a chválili Jeho jméno,641 přesto však podléhají 
změnám.642

17. Jak Bůh stvořil člověka?
Poté, co Bůh učinil všechny ostatní tvory, stvořil člověka jako muže a ženu.643 Tělo muže zformoval
z prachu země,644 zatímco ženu z mužova žebra.645 Obdařil je živou, rozumnou a nesmrtelnou 
duší,646 učinil je ke svému obrazu,647 v poznání648 spravedlnosti a svatosti;649 měli ve svých srdcích 
vepsaný Boží zákon 650 a měli schopnost jej naplnit.651 Dal jim nadvládu nade vším stvořením,652 
přesto však podlehli pádu.653

18. Jaké jsou Boží skutky prozřetelnosti?
Boží skutky prozřetelnosti jsou jeho nanejvýš svaté,654 moudré655 a mocné činy, kterými 
zachovává656 a řídí657 všechna svá stvoření; uspořádává je i všechno jejich jednání658 ke své vlastní 
slávě.659

632 Ř 9:17-18, 21-22; Mt 11:25-26; 2. Tim 2:20; Ju 1:4; 1. Pt 2:8
633 Ef 1:11.
634 Gen 1:1; Žd 11:3; Př 16:4.
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638 Mt 25:31.
639 2. S 14:17; Mt 24:36. 
640 2. Te 1:7.
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655 Ž 104:24; Iz 28:29.
656 Žd 1:3.
657 Ž 103:19.
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19. Jaká je Boží prozřetelnost vůči andělům?
Bůh svou prozřetelností dopustil, aby někteří Jeho andělé záměrně a neodvolatelně padli do hříchu a
odsouzení;660 toto i všechny jejich hříchy omezuje a nařizuje pro svou slávu.661 Ostatní upevnil ve 
svatosti a štěstí662 a podle své vůle je všechny používá663 k vykonávání své moci, milosrdenství a 
spravedlnosti.664

20. Jaká byla Boží prozřetelnost vůči člověku ve stavu, v jakém byl stvořen?
Boží prozřetelnost vůči člověku ve stavu, v jakém byl stvořen, byla v tom, že ho Bůh umístil do 
ráje, ustanovil ho, aby o něj pečoval, dal mu svobodu jíst plody země;665 dal mu nadvládu nade vším
tvorstvem666 a jemu ku pomoci ustanovil manželství;667 umožnil mu společenství se sebou,668 
ustanovil sabat;669 vstoupil s ním pod podmínkou osobní, dokonalé a trvalé poslušnosti do vztahu 
smlouvy života,670 jejíž zárukou byl strom života,671 a pod trestem smrti mu zakázal jíst ze stromu 
poznání dobrého a zlého.672

21. Setrval člověk ve stavu, v jakém ho Bůh na počátku stvořil?
Naši první rodiče, ponecháni svobodě své vlastní vůle, skrze Satanovo pokušení přestoupili Boží 
přikázání tím, že pojedli zakázané ovoce, a tak ztratili stav nevinnosti, v němž byli stvořeni.673

22. Padlo tímto prvním přestoupením všechno lidstvo?
Smlouva byla učiněna s Adamem jako s veřejnou osobou, ne pouze pro něj, ale i pro jeho potomky: 
všechno obvyklým plozením z něj vzešlé lidstvo674 tedy zhřešilo v něm a padlo tímto prvním 
přestoupením.675

23. Do jakého stavu přivedl lidstvo pád?
Pád přivedl lidstvo do stavu hříchu a bídy.676

24. Co je hřích?
Hřích je jakékoliv nedostatečné podřízení se Božímu zákonu, který je daný jako pravidlo pro 
rozumné stvoření, či jakékoliv jeho přestoupení.677

25. V čem spočívá hříšnost stavu, do kterého člověk padl? 
Hříšnost stavu, do kterého člověk padl, spočívá ve vině Adamova prvního hříchu,678 ve ztrátě 
spravedlnosti, v jaké byl stvořen, a v porušení jeho přirozenosti, pročež je naprosto neochotný, 
neschopný a stal se protikladem všeho, co je duchovně dobré, a je zcela nakloněný všemu zlu, a to 
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trvale a neustále.679 To se obvykle nazývá „prvotním hříchem“. Z něj vycházejí všechna jednotlivá 
přestoupení.680

26. Jak je prvotní hřích předáván od prvních rodičů k jejich potomkům?
Prvotní hřích je od našich prvních rodičů předávám jejich potomkům přirozeným plozením, takže 
všichni, kteří z nich tímto způsobem pocházejí, jsou počati a zrozeni ve hříchu?681

27. Jakou bídu pád lidstvu způsobil?
Pád způsobil, že lidstvo ztratilo společenství s Bohem682 a přivolalo na sebe Jeho nelibost a kletbu, 
takže jsme svou přirozeností dětmi hněvu,683 otroky a služebníky Satana,684 a tak spravedlivě 
podléháme všem trestům v tomto světě i v tom budoucím.685

28. Jaké jsou tresty za hřích v tomto světě?
V tomto světě jsou tresty za hřích buď vnitřní, jako slepota mysli,686 zvrhlé smysly,687 silná 
pomýlení a sebeklamy,688 zatvrzelost srdce,689 hrůza svědomí690 a mrzké sklony,691 nebo vnější, jako 
je Boží prokletí, spočívající kvůli nám na ostatním stvoření,692 a všechno ostatní zlo, které nás 
postihuje na našem těle, jménu, majetku, vztazích a činnostech,693 spolu se smrtí samotnou.694

29. Jaké jsou tresty za hřích ve světě budoucím?
Tresty za hřích ve světě budoucím jsou věčné odloučení od útěšné Boží přítomnosti a 
nejbolestivější, nepřetržité a věčné trápení duše i těla v pekelném ohni.695

30. Nechává Bůh lidstvo, aby zahynulo ve stavu hříchu a bídy?
Bůh nenechává lidstvo, aby zahynulo ve stavu hříchu a bídy,696 do něhož padlo porušením první 
smlouvy, obecně zvané „smlouvou skutků“,697 ale z pouhé lásky a milosrdenství z něj vysvobozuje 
své vyvolené a uvádí je do stavu spasení prostřednictvím druhé smlouvy, obecně zvané „smlouvou 
milosti“.698

31. S kým byla smlouva milosti učiněna?
Smlouva milosti byla učiněna s Kristem jako druhým Adamem, a v Něm se všemi vyvolenými 
jakožto Jeho semenem.699

32. Jak se projevuje Boží milost ve druhé smlouvě?
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Bůh ve druhé smlouvě svou milost projevuje tak, že hříšníkům zdarma poskytuje a nabízí 
Prostředníka700 a skrze Něj život a spasení,701 požaduje víru jako podmínku jejich podílu v Něm,702 
zaslibuje a dává svého Ducha Svatého703 všem svým vyvoleným, aby v nich vypůsobil tuto víru704 a 
další spásné milosti705 a uschopnil je ke vší svaté poslušnosti,706 která je důkazem pravosti jejich 
víry707 a vděčnosti Bohu708 a cestou, kterou jim ke spasení určil.709

33. Byla smlouva milosti vždy uplatňována jedním a týmž způsobem?
Smlouva milosti nebyla vždy uplatňována stejným způsobem; její uplatňování pod Starou smlouvou
je jiné než pod smlouvou Novou.710

34. Jak byla smlouva milosti uplatňována pod Starou smlouvou? 
Smlouva milosti byla pod starou smlouvou uplatňována prostřednictvím zaslíbení,711 proroctví,712 
obětí,713 obřízky,714 pesachu715 a dalších předobrazů a ustanovení, které všechny předznačovaly 
Krista, který měl přijít, a byly v té době dostatečné k budování vyvolených ve víře v zaslíbeného 
Mesiáše,716 v němž i oni tehdy měli plné odpuštění hříchů a věčnou spásu.717

35. Jak se smlouva milosti uplatňuje pod Novou smlouvou?
Pod Novou smlouvou, když už se zjevila Kristus jako podstata smlouvy, se tatáž smlouva milosti 
uplatňovala a stále uplatňuje kázáním Slova718 a vysluhováním svátostí křtu719 a večeře Páně,720 v 
nichž se milost a spasení předkládají všem národům s větší plností, průkazností a účinností.721

36. Kdo je Prostředníkem smlouvy milosti?
Jediným Prostředníkem smlouvy milosti je Pán Ježíš Kristus,722 který se jako věčný Syn Boží, jedné
podstaty s Otcem a Jemu roven,723 v plnosti času stal člověkem,724 a tak byl, stále je a na věky bude 
Bohem i člověkem ve dvou zcela odlišných přirozenostech v jedné osobě.725

37. Jak se Kristus jakožto Syn Boží stal člověkem?
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Kristus, Syn Boží, se stal člověkem tak, že přijal skutečné tělo a rozumnou duši,726 byl počat mocí 
Ducha Svatého v lůně panny Marie a z její přirozenosti a z ní se narodil,727 avšak bez hříchu.728

38. Proč bylo nutné, aby tímto Prostředníkem byl Bůh?
Bylo nutné, aby tímto Prostředníkem byl Bůh, aby mohl zachovat lidskou přirozenost a uchránit ji 
pod nekonečným Božím hněvem před pádem a před mocí smrti,729 aby mohl svým utrpením, své 
poslušnosti a svým přímluvám dát hodnotu a účinnost,730 a aby uspokojil Boží spravedlnost,731 
získal Jeho přízeň,732 vykoupil zvláštní lid,733 dal mu svého Ducha,734 přemohl všechny jeho 
nepřátele735 a uvedl ho do věčného spasení.736

39. Proč bylo nutné, aby tímto Prostředníkem byl člověk?
Bylo nutné, aby tímto Prostředníkem byl člověk, aby mohl povznést naši přirozenost,737 splnit 
poslušnost zákona,738 trpět a přimlouvat se za nás v naší přirozenosti739 a zakusit s námi naše 
slabosti,740 abychom mohli být přijati za syny741 a mít útěchu a možnost směle přistupovat k trůnu 
milosti.742

 
40. Proč bylo nutné, aby tento Prostředník byl Bohem a člověkem v jedné osobě?
Bylo třeba, aby Prostředník, který měl smířit Boha a člověka, byl Bohem i člověkem, a to v jedné 
osobě, aby příslušné činy každé přirozenosti mohly být Bohem přijaty za nás,743 a abychom se na ně
mohli spolehnout jako na činy celé osoby.744

41. Proč byl náš Prostředník nazván Ježíš?
Náš Prostředník byl nazván Ježíš, protože zachraňuje svůj lid z jeho hříchů.745

42. Proč byl náš Prostředník nazván Kristus?
Náš Prostředník byl nazván Kristus, protože byl nezměrně pomazán Duchem Svatým,746 a tak 
oddělen a plně vybaven vší pravomocí a schopností747 vykonávat úřady Proroka,748 Kněze749 a Krále 
své Církve,750 a to ve stavu pokoření i vyvýšení.

43. Jak Kristus vykonává úřad Proroka?
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Kristus vykoná úřad Proroka tak, že své Církvi ve všech věcech svým Duchem a Slovem751 různými
způsoby752 zjevuje753 celou vůli Boží754 ve všem, co se týká jejího poučení a spasení.755

44. Jak Kristus vykonává úřad Kněze?
Kristus vykonává úřad Kněze tak, že sám sebe jednou provždy obětoval jako neposkvrněnou oběť 
bez vady Bohu,756 aby byl smířením za hříchy svého lidu,757 a také tím, že se za něj neustále 
přimlouvá.758

45. Jak Kristus vykonává úřad Krále?
Kristus vykonává úřad Krále tak, že si ze světa povolává lid759 a dává mu správce,760 zákony761 a 
napomenutí, jimiž jej viditelně řídí;762 tak, že svým vyvoleným uděluje spásnou milost,763 odměňuje 
jejich poslušnost764 a napomíná je za jejich hříchy,765 ochraňuje je a posiluje proti všem pokušením a
utrpením,766 omezuje a přemáhá všechny jejich nepřátele767 a mocně všechno řídí a ustanovuje ke 
své vlastní slávě768 a jejich dobru;769 a také tak, že se mstí ostatním, kteří neznají Boha a nejsou 
poslušní evangelia.770

46. Jaký byl stav Kristova pokoření?
Stavem Kristova pokoření bylo to nízké postavení, ve kterém se kvůli nám vyprázdnil od své slávy, 
vzal na sebe způsob služebníka ve svém početí, narození, životě, smrti i po ní, až do svého 
vzkříšení.771

47. Jak se Kristus pokořil ve svém početí a narození?
Kristus se ve svém početí a narození pokořil v tom, že ačkoliv byl od věčnosti Božím Synem v lůně 
Otce, ráčil se v plnosti času stát synem člověka z ženy nízkého postavení a z ní se narodil, a to za 
okolností, které znamenaly více než obyčejné ponížení.772

48. Jak se Kristus pokořil ve svém životě?
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Kristus se pokořil ve svém životě tím, že se podřídil zákonu,773 dokonale ho naplnil,774 a tím, že čelil
pohaně světa,775 pokušením Satana776 a slabostem svého těla, ať už patřícím k přirozenosti člověka 
či zvláště provázejícím Jeho nízké postavení.777

49. Jak se Kristus pokořil ve své smrti?
Kristus se pokořil ve smrti tím, že byl zrazen Jidášem,778 opuštěn svými učedníky,779 vysmíván, 
pohrdán a zavržen světem,780 odsouzen Pilátem mučen svými pronásledovateli,781 a také tím, že 
snášel hrůzu smrti a moci temnoty, pocítil a nesl tíži Božího hněvu,782 položil svůj život jako oběť 
za hřích783 a vytrpěl bolestnou, ostudnou a prokletou smrt na kříži.784

50. Z čeho se sestávalo Kristovo pokoření po smrti?
Kristovo pokoření se Jeho po smrti sestávalo z toho, že byl pohřben785 a setrval ve stavu mrtvých a 
pod mocí smrti až do třetího dne,786 což se jinak vyjadřuje slovy „Sestoupil do pekel“.

51. Jaký je stav Kristova vyvýšení?
Stav Kristova vyvýšení zahrnuje Jeho vzkříšení,787 vystoupení na nebesa,788 posazení po pravici 
Otce789 a to, že znovu přijde, aby soudil svět.790

52. Jak byl Kristus vyvýšen ve svém vzkříšení?
Kristus byl ve svém vzkříšení vyvýšen tak, že se Ho nedotkla zkáza smrti (která Ho nemohla udržet 
ve své moci)791 a že v tomtéž těle, ve kterém trpěl, s jeho základními vlastnostmi792 (avšak bez 
smrtelnosti a ostatních běžných slabostí náležících k tomuto životu), skutečně spojeném s Jeho 
duší,793 třetího dne znovu vstal z mrtvých svou vlastní mocí,794 čímž dokázal, že je Synem Božím795 
a že uspokojil Boží spravedlnost,796 zdolal smrt a toho, kdo měl její moc,797 a že je Pánem živých i 
mrtvých.798 To vše učinil jako veřejná osoba,799 Hlava své Církve,800 pro ospravedlnění těch, kdo ji 
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tvoří,801 jejich oživení v milosti802 a jako pomoc proti jejich nepřátelům803 a aby je ujistil o jejich 
vzkříšení z mrtvých v poslední den.804

53. Jak byl Kristus vyvýšen svým vystoupením na nebesa?
Kristus byl svým vystoupením na nebesa vyvýšen v tom, že se po svém vzkříšení často zjevoval 
svým apoštolům a hovořil s nimi o věcech týkajících se Božího království805 a dal jim poslání kázat 
evangelium všem národům.806 Čtyřicet dní po svém vzkříšení v triumfu nad nepřáteli807 viditelně 
vystoupil v naší přirozenosti a jako naše Hlava808 na nejvyšší nebesa, aby tam přijal dary pro lidi,809 
aby právě tam nasměroval naše tužby810 a připravil nám místo811 tam, kde sám je a kde bude až do 
svého druhého příchodu při konci světa.812

54. Jak je Kristus vyvýšen tím, že sedí na pravici Boží?
Kristus je vyvýšen tím, že sedí na pravici Boží, tak, že jako Bůh a člověk je vyvýšen do nejvyšší 
přízně u Boha Otce,813 se vší plností radosti,814 slávy815 a moci nade všemi věcmi v nebesích i na 
zemi;816 a že shromažďuje a chrání svou Církev a přemáhá její nepřátele, že vystrojuje své 
služebníky a lid dary a milostmi817 a přimlouvá se za ně.818

 
55. Jak se Kristus přimlouvá?
Kristus se přimlouvá tak, že se v naší přirozenosti neustále nachází před Otcem v nebesích819 se 
zásluhou své poslušnosti a oběti na zemi820 a vyhlašuje svou vůli, aby byly přičteny všem věřícím;821

že odpovídá na obvinění proti nim822 a opatřuje jim pokoj svědomí, nehledě na jejich každodenní 
selhání,823 a zajišťuje jim smělý přístup k trůnu milosti824 a přijetí jich samých825 i jejich služeb.826

56. Jak bude Kristus vyvýšen tím, že znovu přijde, aby soudil svět?
Kristus bude vyvýšen tím, že znovu přijde, aby soudil svět, tak, že jako ten, kdo byl sám 
nespravedlivě souzen a odsouzen hříšnými lidmi,827 znovu přijde v poslední den ve své veliké 
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moci828 a v plném zjevení své slávy i slávy Otce829 se všemi svými svatými anděly, až zazní povel, 
hlas archanděla a zvuk Boží polnice,830 a bude soudit svět ve spravedlnosti.831

57. Jaká dobrodiní nám Kristus zajistil svým prostřednictvím?
Kristus nám svým prostřednictvím zajistil vykoupení832 a všechna další dobrodiní smlouvy 
milosti.833

58. Jak je nám dáván podíl na dobrodiní, která Kristus zajistil?
Na dobrodiních, která Kristus zajistil, získáváme podíl tak, že jsou nám zprostředkována a na nás 
uplatněna,834 což je především dílem Boha Ducha Svatého.835

59. Kdo dostává podíl na vykoupení skrze Krista?
Vykoupení je s jistotou vztaženo a účinným způsobem zprostředkováno všem, pro které je Kristus 
vykoupil836 a kteří jsou v Bohem stanový čas Duchem Svatým uschopněni k víře v Krista podle 
evangelia.837

60. Mohou ti, kdo nikdy neslyšeli evangelium, a tak neznají Ježíše Krista ani v Něj nevěří, být 
spaseni proto, že žijí podle svého přirozeného poznání?
Ti, kteří nikdy neslyšeli evangelium,838 a tak neznají Ježíše Krista ani v Něj nevěří,839 nemohou být 
spaseni;840 nikdy k tomu nedokáží uspořádat svůj život podle svého přirozeného poznání841 ani podle
zákonů náboženství, které zastávají;842 spasení také není v nikom jiném než v Kristu samotném,843 
který je Spasitelem jen svého těla, totiž Církve.844

61. Jsou spaseni všichni, kdo slyší evangelium a žijí v Církvi?
Všichni, kdo slyší evangelium a žijí ve viditelné Církvi, spaseni nejsou; spaseni jsou jen ti, kdo jsou
pravými údy neviditelné Církve.845

62. Co je viditelná Církev?
Viditelná Církev je společnost tvořená všemi, kdo ve všech dobách a na všech místech vyznávali a 
vyznávají pravou víru,846 a jejich dětmi.847

63. Jaké jsou zvláštní výsady viditelné Církve?

828 Mt 24:30.
829 L 9:26; Mt 25:31.
830 1. Te 4:16.
831 Sk 17:31.
832 Žd 9:12.
833 2. Kor 1:20.
834 J 1:11-12.
835 Ti 3:5-6.
836 Ef 1:13-14; J 6:37, 39; 10:15-16.
837 Ef 2:8; 2. Kor 4:13.
838 2. Te 1:8-9; Ef 2:12; J 1:10-12.
839 Ř 10:14.
840 J 8:24; Mk 16:16.
841 1. Kor 1:20-24.
842 J 4:22; Ř 9:31-32; Fp 3:4-9.
843 Sk 4:12.
844 Ef 5:23.
845 J 12:38-40; Ř 9:6; 11:7; Mt 7:21; 22:14.
846 1. Kor 1:2; 12:13; Ř 15:9-12; Zj 7:9; Ž 2:8; 22:27-31; 45:18; Mt 28:19-20; Iz 59:21.
847 1. Kor 7:14; Sk 2:39; Ř 11:16; Gen 17:7.



Viditelná Církev má tu výsadu, že je pod zvláštní Boží péčí a vládou;848 že ji Bůh chrání a 
zachovává po všechny věky, nehledě na odpor všech nepřátel;849 že se těší z obecenství svatých, z 
obvyklých prostředků spásy850 a z milostí, které Kristus skrze službu evangeliem nabízí všem jejím 
údům a dosvědčuje, že kdokoliv v Něj věří, bude spasen,851 a že z těch, kdo k Němu přijdou, nikoho
nevyžene.852

64. Co je neviditelná Církev?
Neviditelnou Církví je plný počet vyvolených, kteří byli, jsou nebo budou shromážděni a 
sjednoceni v jedno pod Kristem jakožto Hlavou.853

 
65. Jakým zvláštním dobrodiním se u Krista těší neviditelná Církev?
Údy neviditelné Církve se u Krista těší z jednoty a společenství s Ním v milosti a slávě.854

66. Jakou jednotu mají vyvolení s Kristem?
Jednota vyvolených s Kristem je dílem Boží milosti,855 jímž jsou duchovně a mysticky, a přece 
skutečně a neoddělitelně spojeni s Kristem jako svou Hlavou a svým Manželem,856 což se děje skrze
jejich účinné povolání.857

67. Co je účinné povolání?
Účinné povolání je dílem moci a milosti všemohoucího Boha,858 jímž své vyvolené (ze své 
svobodné a jedinečné lásky k nim, ačkoliv sami v sobě nemají nic, co by ji vyvolalo)859 ve svůj 
určený čas svým Slovem a Duchem zve a táhne k Ježíši Kristu,860 spásně osvětluje jejich mysl,861 
obnovuje a mocně určuje jejich vůli,862 takže (ačkoliv sami o sobě mrtví ve hříchu) jsou takto 
učiněni ochotnými a schopnými svobodně odpovědět na Jeho povolání a přijmout milost nabízenou 
a předávanou tímto povoláním a chopit se jí.863

68. Jsou účinně povoláni jen vyvolení?
Všichni vyvolení, a jen oni, jsou účinně povoláni,864 i když ostatní mohou být a často jsou navenek 
voláni skrze službu Slovem865 a prožívají některé běžné projevy Ducha,866 ale svým vzpurným 
zanedbáním a pohrdnutím nabízenou milostí jsou právem ponecháni ve své nevíře a nikdy k Ježíši 
Kristu skutečně nepřijdou.867

69. Co je společenství v milosti, které mají údy neviditelné Církve s Kristem?

848 Iz 4:5-6; 1. Tim 4:10.
849 Ž 115:1-2, 9; Iz 31:4-5; Za 12:2-4, 8-9; 
850 Sk 2:39, 42.
851 Ž 147:19-20; Ř 9:4; Ef 4:11-12; Mk 16:15-16.
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858 J 5:25; Ef 1:18-20; 2. Tim 1:8-9.
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Společenství v milosti, které mají údy neviditelné Církve s Kristem, je to, že mají podíl na Jeho 
prostřednictví ve svém ospravedlnění,868 osvojení,869 posvěcení a všem dalším v tomto životě, co 
vyjadřuje jejich jednotu s Ním.870

70. Co je ospravedlnění?
Ospravedlnění je skutek ničím nezasloužené Boží milosti vůči hříšníkům,871 jímž odpouští všechny 
jejich hříchy, přijímá je a započítává jejich osoby jako spravedlivé ve svých očích,872 a to ne pro 
něco, co by při nich bylo nebo co by vykonali,873 ale pouze pro dokonalou Kristovu poslušnost a jím
poskytnuté zadostiučinění, které jsou jim Bohem připočtené874 a přijímané jedině vírou.875

71. Jak je ospravedlnění skutkem ničím nezasloužené Boží milosti?
Kristus svou poslušností a smrtí poskytl Boží spravedlnosti náležité, skutečné a plné zadostiučinění 
za ty, kdo jsou ospravedlněni,876 a ospravedlnění je pro ně nezaslouženou milostí877 v tom, že Bůh 
přijímá zadostiučinění od Ručitele, ačkoliv ho mohl požadovat od nich, a sám tohoto Ručitele 
poskytuje ve svém jediném Synu;878 připočítává jim Jeho spravedlnost879 a pro jejich ospravedlnění 
od nich nepožaduje nic jiného než víru,880 která je také Jeho darem.881

72. Co je ospravedlňující víra?
Ospravedlňující víra je spásná milost,882 vypůsobená v srdci hříšníka Duchem883 a Slovem Božím,884

díky němuž, usvědčen ze svého hříchu a bídy neschopnosti, aby se on sám ze stavu své padlosti 
zachránil, či aby ho zachránila jakákoliv jiná stvoření,885 nejen souhlasí s pravdou zaslíbení 
evangelia,886 ale také přijímá jím nabízeného Krista a Jeho spravedlnost a spoléhá na ně pro 
odpuštění svých hříchů887 a to, že je pro své spasení přijat a započítán jako spravedlivý před 
Bohem.888

73. Jak víra ospravedlňuje hříšníka v Božích očích?
Víra ospravedlňuje hříšníka v Božích očích ne kvůli dalším milostem, které ji vždy provázejí, ani 
dobrými skutky, které jsou jejím ovocem,889 ani tak, že by milost víry či jakýkoliv čin z ní 
vycházející byl hříšníkovi pro jeho ospravedlnění přičten,890 ale pouze jako nástroj, jímž přijímá a 
pro sebe užívá Krista a Jeho spravedlnost.891

74. Co je osvojení?
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Osvojení je skutek svobodné milosti Boží,892 jímž pro svého jediného Syna Ježíše Krista893 a v Něm 
přijímá všechny, kdo jsou ospravedlněni, do počtu svých dětí,894 na něž dal své jméno895 a jimž dal 
Ducha svého Syna.896 Ti jsou v Jeho otcovské péči a zaopatření,897 jsou jim přiznány všechny 
svobody a výsady synů Božích, jsou učiněni dědici všech zaslíbení a Kristovými spoludědici ve 
slávě.898

75. Co je posvěcení?
Posvěcení je dílo Boží milosti, jímž je v čase do životů těch, které Bůh před ustanovením světa 
vyvolil k tomu, aby byli svatí, mocným působením Jeho Ducha899 uplatňována smrt a vzkříšení 
Krista,900 a tak jsou v celém člověku obnovováni podle obrazu Božího;901 do srdce je jim vkládáno 
símě pokání k životu a všechny další spásné milosti,902 a to tak roznícené, rozmnožené a posílené,903 
že stále více umírají hříchu a povstávají v novotě života.904

76. Co je pokání k životu?
Pokání k životu je spásná milost,905 vypůsobená v srdci hříšníka Duchem906 a Slovem Božím,907 díky
které vidí a cítí nejen nebezpečí,908 ale i špínu a ohavnost svých hříchů,909 a při uvědomění Božího 
milosrdenství v Kristu vůči těm, kdo činí pokání,910 tolik truchlí nad svými hříchy911 a nenávidí je,912

že se od nich všech odvrací k Bohu913 a usiluje a snaží se, aby s Ním neustále chodil po všech 
cestách nové poslušnosti.914

77. V čem se liší ospravedlnění a posvěcení?
I když posvěcení je neoddělitelně spojené s ospravedlněním,915 přece se od sebe liší v tom, že při 
ospravedlnění Bůh přičítá Kristovu spravedlnost,916 ale při posvěcení Jeho Duch vlévá milost a 
uschopňuje k životu ve spravedlnosti.917 Při ospravedlnění je hřích odpuštěn,918 v posvěcování je 
přemáhán.919 Ospravedlnění osvobozuje stejným dílem všechny věřící od odplaty Božího hněvu, a 
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to tak dokonale už v tomto životě, že nikdy nepropadnou zatracení.920 Oproti tomu posvěcení není u 
všech stejné921 a u nikoho není v tomto životě dokonalé,922 ale roste k dokonalosti.923

78. Z čeho pramení nedokonalost posvěcení věřících?
Nedokonalost posvěcení věřících pramení ze zbytků hříchu, které přebývají v každé jejich části, a z 
neutuchajících žádostí těla proti Duchu. Proto často selhávají v pokušení a upadají do mnohých 
hříchů,924 které jim brání ve všech jejich duchovních službách,925 a jejich nejlepší skutky jsou 
nedokonalé a před Bohem poskvrněné.926

79. Mohou opravdoví věřící pro své nedokonalosti a proto, že podléhají mnohým pokušením a
hříchům, odpadnout od stavu milosti?
Díky neměnné Boží lásce,927 Jeho ustanovení a smlouvě, že jim dá vytrvalost,928 pro jejich 
nerozdělitelnou jednotu s Kristem,929 pro Kristovu neustálou přímluvu za ně930 a pro Ducha Božího 
a símě Boží v nich přebývající,931 nemohou opravdoví věřící ani úplně ani s konečnou platností 
odpadnout od stavu milosti,932 ale moc Boží je skrze víru zachovává ke spasení.933

80. Může si být opravdový věřící spolehlivě jist, že je ve stavu milosti a že v něm setrvá až do 
konečného spasení?
Ti, kdo skutečně věří v Krista a snaží se žít před Ním s dobrým svědomím,934 si mohou být 
spolehlivě jisti, že jsou ve stavu milosti a že v něm setrvají až do konečného spasení,935 a to bez 
zvláštního zjevení, ale skrze víru založenou na pravdě Božích zaslíbení a skrze Ducha, který jim 
umožňuje rozpoznávat v sobě milosti, jichž se týkají zaslíbení života,936 a který spolu s jejich 
duchem dosvědčuje, že jsou Božími dětmi.937

81. Jsou všichni skuteční věřící všech dob ujištěni o tom, že jsou ve stavu milosti a že budou 
spaseni?
Ujištění o milosti a spasení nejsou podstatou víry,938 a proto opravdoví věřící mohou čekat dlouho, 
než je získají;939 a poté, co je zakusí, toto ujištění může být oslabováno a narušováno skrze různé 
nepokoje, hříchy, pokušení a opuštění;940 přesto však nejsou nikdy ponecháni bez takové 
přítomnosti a podpory Ducha Božího, která je uchraňuje od pádu do naprostého zoufalství.941

82. Jaké je společenství ve slávě, které mají údy neviditelné Církve s Kristem?
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Společenství ve slávě, které mají údy neviditelné Církve s Kristem, je v tomto životě,942 
bezprostředně po smrti943 a nakonec dovedené k dokonalosti při vzkříšení v den soudu.944

83. Jaké je společenství s Kristem ve slávě, jemuž se údy neviditelné Církve těší v tomto 
životě?
Údům neviditelné Církve se v tomto životě zakoušejí prvotiny slávy s Kristem, neboť jsou údy těla, 
jehož On je Hlavou, a tak v Něm mají podíl na slávě, kterou On má plně;945 jako její závdavek 
zakoušejí prožitek Boží lásky,946 pokoj svědomí, radost v Duchu Svatém a naději slávy.947 Na druhé 
straně pro hříšné jsou Boží odplácející hněv, hrůza svědomí a děsivé očekávání soudu počátkem 
muk, která budou prožívat po smrti.948

84. Zemřou všichni lidé?
Jelikož smrt hrozí jako mzda hříchu,949 všem lidem je ustanoveno jednou zemřít,950 protože všichni 
zhřešili.951

85. Je-li smrt mzdou hříchu, proč nejsou spravedliví ochráněni od smrti, když jsou všechny 
jejich hříchy v Kristu odpuštěny?
Spravedliví budou vysvobozeni od smrti samotné v poslední den, a i při své smrti jsou uchráněni 
před jejím ostnem a prokletím,952 takže, i když umírají, děje se to z Boží lásky,953 aby byli dokonale 
vysvobozeni od hříchu a bídy954 a uschopněni k dalšímu společenství s Kristem ve slávě, do kterého
pak vstupují.955

86. Jaké je společenství s Kristem ve slávě, jemuž se údy neviditelné Církve těší ihned po 
smrti?
Společenství s Kristem ve slávě, jemuž se údy neviditelné Církve těší ihned po smrti, spočívá v 
tom, že jejich duše jsou učiněny dokonalými ve svatosti956 a přijaty do nejvyšších nebes,957 kde hledí
na Boží tvář ve světle a slávě958 a očekávají plné vykoupení svých těl,959 která i ve smrti zůstávají 
spojená s Kristem960 a odpočívají ve svých hrobech jako v postelích,961 dokud v poslední den 
nebudou opět spojena s jejich dušemi.962 Oproti tomu duše hříšných jsou při smrti uvrženy do pekla,
kde zůstávají v mukách a naprosté temnotě a jejich těla drží jejich hroby jako ve vězení až do 
vzkříšení a soudu v onen slavný den.963

87. Čemu máme věřit ohledně vzkříšení?
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Máme věřit, že v poslední den přijde všeobecné vzkříšení mrtvých, spravedlivých i 
nespravedlivých.964 Ti, kdo budou v té chvíli naživu, budou v okamžiku proměněni; a stejná těla 
mrtvých, ležící v hrobě, se opět navěky spojí se svými dušemi a budou vzkříšena Kristovou mocí.965

Těla spravedlivých Duchem Kristovým a mocí Jeho vzkříšení jakožto jejich Hlavy budou vzkříšena
v moci, duchovní a neporušitelná, proměněná do podoby Jeho oslaveného těla.966 Těla ničemných 
budou vzkříšena v hanbě mocí Krista jakožto Soudce, proti němuž se provinili a jehož nectili.967

 
88. Co bude následovat ihned po vzkříšení?
Ihned po vzkříšení bude následovat všeobecný a konečný soud nad anděly a lidmi;968 den a hodinu 
tohoto soudu žádný člověk nezná, aby všichni byli na stráži a modlili se a byli vždy připraveni na 
příchod Páně.969

89. Co se v den soudu stane s hříšnými?
V den soudu budou hříšní postaveni po levici Krista970 a na základě jasných důkazů a plného 
usvědčení jejich svědomí971 nad nimi bude vynesen strašlivý ale spravedlivý rozsudek zatracení;972 
poté budou vyhnáni z laskavé Boží přítomnosti a ze slavného obecenství s Kristem, Jeho svatými a 
všemi Jeho svatými anděly, do pekla, aby byli spolu s ďáblem a jeho anděly navěky trestáni 
nevyslovitelným trápením těla i duše.973

90. Co se v den soudu stane se spravedlivými?
V den soudu budou spravedliví vzati ke Kristu na oblacích974 a postaveni po Jeho pravici, kde budou
veřejně uznáni [za vlastní] a zproštěni viny,975 připojí se k Němu v soudu nad bezbožnými anděly i 
lidi976 a budou přijati do nebe,977 kde budou plně a na věky zbaveni všeho hříchu a vší bídy,978 
naplněni nepředstavitelnými radostmi,979 budou učiněni dokonale svatými a šťastnými na těle i na 
duši ve společnosti nesčetných svatých a svatých andělů,980 ale především budou prožívat přímé 
hledění na a uskutečněné zakoušení Boha Otce, našeho Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého, ke své 
věčné radosti.981 To je to dokonalé a plné společenství, z nějž se budou údy neviditelné Církve těšit s
Kristem ve slávě, při vzkříšení v den soudu.

KDYŽ JSME NYNÍ VIDĚLI, CO NÁS PÍSMA PŘEDEVŠÍM UČÍ VĚŘIT
O BOHU, JE ČAS ZAMĚŘIT SE NA TO, CO POŽADUJÍ JAKO

POVINNOSTI, KTERÉ ČLOVĚK MÁ PLNIT

91. Jakou povinnost Bůh ukládá člověku? 
Povinností, kterou Bůh ukládá člověku, je poslušnost vůči Jeho zjevené vůli.982

964 Sk 24:15.
965 1. Kor 15:51-53; 1.Te 4:15-17; J 5:28-29.
966 1. Kor 15:21-23, 42-44; Fp 3:21.
967 J 5:27-29; Mt 25:33.
968 2. Pt 2:4; Ju 1:6-7, 14-15; Mt 25:46.
969 Mt 24:36, 42, 44; L 21:35-36.
970 Mt 25:33.
971 Ř 2:15-16.
972 Mt 25:41-43.
973 L 16:26; 2. Te 1:8-9.
974 1. Te 4:17.
975 Mt 10:32; 25:33.
976 1. Kor 6:2-3.
977 Mt 25:34, 46.
978 Ef 5:27; Zj 14:13.
979 Ž 16:11.
980 Žd 12:22-23.
981 1. J 3:2; 1. Kor 13:12; 1. Te 4:17-18.
982 Ř 12:1-2; Mi 6:8; 1. S 15:22.



92. Co Bůh na počátku zjevil člověku jako pravidlo poslušnosti?
Pravidlem poslušnosti, zjeveným Adamovi ve stavu nevinnosti a v něm celému lidstvu, kromě 
zvláštního příkazu nejíst ze stromu poznání dobrého a zlého, byl morální zákon.983

93. Co je morální zákon?
Morální zákon je vyhlášení Boží vůle lidstvu, které směřuje a zavazuje každého k osobní, dokonalé 
a trvalé poslušnosti vůči němu, a to uspořádáním a sklony celého člověka, duše i těla984 a konáním 
všech povinností svatosti a spravedlnosti, jimiž je Bohu i lidem povinován:985 za plnění je zaslíben 
život, zatímco při porušení s sebou nese hrozbu smrti.986

94. Je morální zákon člověku po pádu ještě k nějakému k užitku?
I když po pádu žádný člověk nemůže prostřednictvím morálního zákona dosáhnout spravedlnosti 
ani života,987 přesto je morální zákon velmi užitečný a společný všem lidem, a to zvláštním 
způsobem pro neznovuzrozené i znovuzrozené.988

95. Jaký užitek má morální zákon pro všechny lidi?
Morální zákon má pro všechny lidi ten užitek, že je informuje o svaté podstatě a vůli Boží989 a o 
jejich povinnosti, zavazuje je k tomu, aby podle něj žili,990 usvědčuje je z jejich neschopnosti jej 
dodržet a z hříšné poskvrny jejich přirozenosti, srdcí i životů,991 pokořuje je v tomto smyslu pro 
jejich hřích a bídu,992 a tak jim pomáhá zřetelněji vidět, že potřebují Krista993 a Jeho dokonalou 
poslušnost.994

96. Jaký zvláštní užitek má morální zákon  pro neznovuzrozené lidi?
Morální zákon je pro neznovuzrozené lidi užitečný v tom, že probouzí jejich svědomí a vede je ke 
Kristu,995 aby unikli budoucímu hněvu,996 nebo, setrvají-li ve stavu hříchu a na cestách hříchu, že je 
ponechává bez omluvy997 a v důsledku toho pod kletbou zákona.998

97. Jaký zvláštní užitek má morální zákon pro znovuzrozené lidi?
I když jsou ti, kdo jsou znovuzrození a věří v Ježíše Krista, osvobozeni od morálního zákona jako 
od smlouvy skutků,999 takže jím nejsou ani ospravedlněni1000 ani odsouzeni,1001 přece má pro ně 
jedinečný užitek: kromě obecného užitku, který sdílejí s ostatními lidmi, spočívá tento užitek v tom,
že jim ukazuje, jak jsou Kristu zavázáni za to, že jej naplnil a že místo nich a pro jejich dobro 

983 Gen 1:26-27; Ř 2:14-15; 10:5; Gen 2:17.
984 Dt 5:1-3, 31, 33; L 10:26-27; Ga 3:10; 1. Te 5:23.
985 L 1:75; Sk 24:16.
986 Ř 10:5; Ga 3:10, 12.
987 Ř 8:3; Ga 2:16.
988 1. Tim 1:8.
989 Lev 11:44-45; 20:7-8; Ř 7:12.
990 Mi 6:8; Jk 2:10-11.
991 Ž 19:12-13; Ř 3:20; 7:7.
992 Ř 3:9, 23.
993 Ga 3:21-22.
994 Ř 10:4.
995 1. Tim 1:9-10.
996 Ga 3:24.
997 Ř 1:20; sr. Ř 2:15.
998 Ga 3:10.
999 Ř 6:14; 7:4, 6; Ga 4:4-5.
1000 Ř 3:20.
1001 Ga 5:23; Ř 8:1.



vytrpěl jeho kletbu,1002 a tak v nich tím vyvolává větší vděčnost,1003 kterou vyjadřují i tak, že jim o to
více záleží na tom, aby se mu podřídili jako pravidlu poslušnosti.1004

98. Kde je morální zákon souhrnně obsažen?
Morální zákon je souhrnně obsažen v Desateru přikázání, která vyslovil hlas Boží na hoře Sinaji a 
která sám zapsal na dvě kamenné desky1005 a jsou zachycena ve dvacáté kapitole knihy Exodus. 
První čtyři přikázání se týkají naší povinnosti vůči Bohu, ostatních šest naší povinnosti vůči 
lidem.1006

99. Která pravidla máme dodržovat, abychom správně porozuměli Desateru přikázání?
Pro správné pochopení Desatera přikázání je třeba dodržovat tato pravidla:
1. Zákon je dokonalý a zavazuje každého k tomu, aby se jeho spravedlnosti plně podřídil celou svou
osobou a aby ho byl navěky plně poslušen; vyžaduje tedy nejvyšší dokonalost v každé povinnosti a 
zakazuje každý hřích i v tom nejmenším.1007

2. Zákon je duchovní, a tedy zahrnuje pochopení, vůli, zalíbení a všechny další schopnosti duše, 
stejně jako slova, skutky a jiné projevy.1008

3. Jednu a tutéž věc z různých hledisek zakazuje či přikazuje několik přikázání.1009

4. Tam, kde je přikázána určitá povinnost, je zároveň zakázán opačný hřích,1010 a tam, kde je 
zakázán určitý hřích, je zároveň přikázána opačná povinnost;1011 stejně tak tam, kde je připojeno 
zaslíbení, je zahrnuta i opačná hrozba,1012 a tam, kde je připojena hrozba, je zahrnuto i opačné 
zaslíbení.1013

5. To, co Bůh zakazuje, se nesmí nikdy učinit,1014 a to, co přikazuje, je vždy naší povinností;1015 není 
však třeba konat každou jednotlivou povinnost neustále.1016

6. Pod jedním hříchem či pod jednou povinností jsou zakázány či přikázány všechny téhož druhu, 
spolu se všemi jejich příčinami, způsoby, záminkami, projevy a pobídkami k nim.1017

7. Ve všem, co se zakazuje či přikazuje nám, máme povinnost podle svého postavení a situace 
usilovat o to, aby se toho druzí nedopouštěli či aby to naopak konali podle povinností vyplývající z 
jejich postavení a situace.1018

8. Jsme povinni v souladu se svým postavením a povoláním pomáhat ostatním v tom, co je jim 
přikázáno,1019 a vyvarovat se spoluúčasti s nimi na tom, co je jim zakázáno.1020

100. Čeho zvláštního si máme u Desatera povšimnout především? 
U Desatera přikázání si máme povšimnout úvodu, podstaty vlastních přikázání a několika 
zdůvodnění, připojených k některým z nich, která je zdůrazňují.

101. Co je úvodem k Desateru?
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Úvodem k Desateru přikázání jsou tato slova: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; Já jsem tě vyvedl z 
egyptské země, z domu otroctví.“1021 Bůh zde zjevuje svou svrchovanost jako JAHVE, věčný, 
neměnný a všemohoucí Bůh,1022 existující sám v sobě a ze sebe,1023 který dává bytí všem svým 
slovům1024 a skutkům;1025 zjevuje, že je Bůh smlouvy, a to se starým Izraelem i se vším svým 
lidem,1026 Ten, který nás vysvobozuje z našeho duchovního otroctví,1027 stejně jako vysvobodil Izrael
z jeho otroctví v Egyptě, a proto jsme povinni Ho mít za jediného Boha a být poslušni vůči všech 
Jeho přikázáním.1028

102. Jak lze shrnout čtyři přikázání týkající se naší povinnosti vůči Bohu? 
Shrnutím čtyř přikázání, která vyjadřují naši povinnost vůči Bohu, je milovat Hospodina Boha 
celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí.1029

103. Jak zní první přikázání? 
První přikázání zní: „Nebudeš mít jiného boha mimo Mne.“1030

104. Jaké povinnosti jsou vyžadovány v prvním přikázání? 
Povinnosti požadované prvním přikázáním jsou, abychom poznávali a uznávali Boha jako jediného 
pravého Boha a svého Boha;1031 abychom Ho podle toho uctívali a oslavovali1032 svým 
přemýšlením,1033 uvažováním,1034 pamatováním1035 a tím, že si Ho nanejvýš vážíme a ceníme,1036 
ctíme Ho,1037 klaníme se Mu,1038 rozhodujeme se pro Něj,1039 milujeme Ho,1040 toužíme po Něm1041 a 
máme před Ním bázeň;1042 že Mu věříme1043 a důvěřujeme,1044 že v Něj doufáme,1045 že v Něm máme
potěšení,1046 že se v Něm radujeme1047 a že pro Něj horlíme;1048 že k Němu voláme, vzdáváme Mu 
chválu a díky1049 a že jsme vůči Němu celou svou bytostí poslušní a poddáváme se Mu;1050 že si 
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dáváme pozor, abychom Ho ve všech věcech těšili,1051 a že litujeme, když Ho se proti Němu něčím 
prohřešujeme;1052 že s Ním pokorně chodíme.1053

105. Které hříchy jsou prvním přikázáním zakázány?
Hříchy, které jsou prvním přikázáním zakázány, jsou: ateismus, při kterém člověk popírá či nemá 
Boha;1054 modloslužba, při níž uctívá více bohů, nebo jiného boha spolu s pravým Bohem či místo 
Něho;1055 to, že Jej člověk nemá a neuznává za Boha, a to našeho, svého Boha;1056 zakazuje odmítat 
čí opomíjet cokoli, co Bohu náleží a co toto přikázání požaduje,1057 zakazuje nevědomost,1058 
zapomnětlivost,1059 nepochopení,1060 falešné názory či představy,1061 zakazuje nehodně a špatně o 
Něm smýšlet1062 a drze a zvědavě zkoumat Jeho tajemství,1063 zakazuje všechnu světskost,1064 
nenávist k Bohu,1065 sebelásku,1066 prospěchářství1067 a jakkoli jinak nezřízeně a nestřídmě 
nasměrovat mysl, vůli či záliby na jiné věci a plně či částečně odvrátit své soustředění od Něj;1068 
zakazuje prázdnou lehkověrnost,1069 nevíru,1070 kacířství,1071 pověru,1072 nedůvěru,1073 beznaděj,1074 
nenapravitelnost1075 a necitlivost pod soudy,1076 zatvrzelost srdce,1077 pýchu,1078 opovážlivost,1079 
tělesnou jistotu,1080 pokoušení Boha,1081 užívání nedovolených prostředků1082 a skládání důvěry v 
zákonné prostředky [místo Boha];1083 zakazuje tělesné rozkoše a radosti,1084 porušenou, zaslepenou a
neuváženou horlivost;1085 vlažnost1086 a mrtvost ve věcech Božích;1087 zakazuje odcizit se Bohu a 
odpadnout od Něj,1088 modlit se ke svatým, andělům či jakýmkoliv jiným stvořením či jim 
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projevovat jakékoliv náboženské uctívání;1089 zakazuje domlouvat se a radit s ďáblem1090 a 
naslouchat jeho pokynům,1091 zakazuje svěřit panství nad svou vírou a nad svým svědomím 
lidem,1092 znevažovat Bohem a Jeho příkazy a pohrdat jimi,1093 odporovat jeho Duchu a zarmucovat 
Ho;1094 zakazuje nespokojenost a netrpělivost s Jeho řízením, zakazuje bláhově obviňovat Boha za 
zlo, které na nás uvaluje,1095 a připisovat chválu za jakékoliv dobro, které je v nás, které máme či 
které můžeme vykonat, štěstí,1096 modlám,1097 sobě1098 či kterémukoli jinému stvoření.1099

106. Co nás obzvláště učí slova „mimo Mne“ v prvním přikázání?
Slova „mimo Mne“, „přede Mnou“ či „před Mou tváří“ v prvním přikázání nás učí, že Bůh, který 
vidí všecko, si zvláště všímá hříchu, kdy máme nějakého jiného boha, a je jím nanejvýš uražen: 
tento argument nás má od tohoto hříchu odradit, popouzet nás proti němu jako proti nejnestoudnější
provokaci1100 a vést nás k tomu, abychom všechno, co v Jeho službě konáme, konali jako před Jeho 
tváří.1101

107. Jak zní druhé přikázání?
Druhé přikázání zní: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi 
nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin,
tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující, stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří 
Mne nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří Mne milují a Má přikázání 
zachovávají".1102

108. Jaké povinnosti jsou vyžadovány v druhém přikázání?
Povinnosti požadované druhým přikázáním jsou, abychom přijímali, dodržovali a zachovávali v 
čistotě a plnosti veškerou zbožnost, úctu, oslavu a veškerá ustanovení, která Bůh ve svém Slově 
nařídil,1103 zvláště pak modlitbu a díkůvzdání ve jménu Kristově,1104 čtení, kázání a slyšení Slova,1105

vysluhování a přijímání svátostí,1106 správu Církve a kázeň,1107 službu a její zachovávání,1108 zbožný 
půst,1109 přísahu v Božím jménu1110 a skládání slibů Jemu;1111 zároveň stejně požaduje, abychom 
neschvalovali, ošklivili si a stáli proti veškerému falešnému uctívání1112 a podle svého povolání a 
postavení ho odstraňovali, společně se vším, co toto modlářství připomíná.1113

109. Které hříchy jsou druhým přikázáním zakázány?
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Hříchy, které jsou druhým přikázáním zakázány, jsou: jakkoli vymýšlet,1114 přikazovat,1115 
používat1116 a jakkoliv schvalovat zbožnost, úctu a oslavu, které Bůh sám nenařídil,1117 nebo k nim 
navádět,1118 vytvářet jakékoli znázornění Boha, tedy všech či kterékoli ze tří Osob [Trojice], ať už 
uvnitř v mysli nebo navenek jakýmkoliv obrazem či zpodobněním jakéhokoliv stvoření;1119 jakkoliv
uctívat takovéto znázornění,1120 Boha v něm, či jeho prostřednictvím;1121 vytvářet jakákoliv 
znázornění falešných božstev1122 a uctívat je či provozovat službu, která k nim patří;1123 všechny 
pověrečné prostředky1124 narušující uctívání Boha,1125 i všechno, co se k ní přidává či od něj 
ubírá,1126 ať už jsme to vymysleli a přijali sami1127 nebo převzali jako tradici od jiných,1128 ať už z 
důvodu starobylosti,1129 zvyku,1130 projevu zbožnosti,1131 dobrého úmyslu nebo pod jinou 
záminkou;1132 svatokupectví,1133 svatokrádež;1134 odmítání,1135 pohrdání,1136 bránění1137 a odporování 
uctívání a ustanovením, která Bůh určil.1138

110. Jaké důvody jsou připojené ke druhému přikázání a více ho zdůrazňují?
Důvody, které jsou připojené ke druhému přikázání a více ho zdůrazňují, jsou obsaženy v těchto 
slovech: „Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího a 
čtvrtého pokolení těch, kteří mne nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří 
Mne milují a Má přikázání zachovávají.“1139 Kromě Boží svrchovanosti nad námi a náležitosti 
přikázání pro nás1140 je důvodem Boží planoucí zápal pro Jeho vlastní uctívání1141 a Jeho 
pomstychtivé rozhořčení proti všemu falešnému uctívání jakožto proti duchovnímu smilstvu;1142 ty, 
kdo porušují toto přikázání, počítá jako ty, kdo Ho nenávidí, a hrozí jim trestem sahajícím do 
několika dalších generací;1143 ty však, kdo toto přikázání zachovávají, považuje za ty, kdo Ho milují 
a Jeho přikázání dodržují, a zaslibuje jim milosrdenství do mnoha budoucích generací.1144

111. Jak zní třetí přikázání?

1114 Num 15:39.
1115 Dt 13:7-9.
1116 Oz 5:11; Mi 6:16.
1117 1. Kr 11:33; 12:33.
1118 Dt 12:30-31, 13:1; Lev 10:1-2; Jer 19:5.
1119 Dt 4:15-19; Sk 17:29; Ř 1:21-23, 25.
1120 Da 3:18; Ga 4:8.
1121 Ex 32:4-5.
1122 Ex 32:8.
1123 1. Kr 18:26, 28; Iz 65:11.
1124 Sk 17:22; Ko 2:21-23.
1125 Mal 1:7-8, 14.
1126 Dt 4:2.
1127 Ž 106:39.
1128 Mt 15:9.
1129 1. Pt 1:18.
1130 Jer 44:17.
1131 Iz 65:3-5; Ga 1:13-14.
1132 1. S 13:11-12; 15:21.
1133 Sk 8:18.
1134 Ř 2:22; Mal 3:8.
1135 Ex 4:24-26.
1136 Mt 22:5; Mal 1:7, 13.
1137 Mt 23:13.
1138 Sk 13:44-45; 1. Te 2:15-16.
1139 Ex 20:5-6.
1140 Ž 45:12; Zj 15:3-4.
1141 Ex 34:13-14.
1142 1. Kor 10:20-22; Jer 7:18-20; Ez 16:26-27; Dt 32:16-20.
1143 Oz 2:4-6.
1144 Dt 5:29.



Třetí přikázání zní: „Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin 
nenechá bez trestu toho, kdo bere Jeho jméno nadarmo.“1145

112. Co je vyžadováno ve třetím přikázání?
Třetí přikázání požaduje, aby se Boží jméno, Jeho tituly, atributy,1146 ustanovení,1147 Slovo,1148 
svátosti,1149 modlitba,1150 přísahy,1151 sliby,1152 volby,1153 skutky1154 a všechno ostatní, čím se dává 
poznat, užívalo svatě a uctivě v myšlenkách,1155 rozjímání,1156 slovu1157 i psaní,1158 a to svatým 
vyznáním1159 i zodpovědným životem,1160 ke slávě Boží1161 a nám1162 i druhým k dobrému.1163

113. Které hříchy jsou třetím přikázáním zakázány?
Hříchy, které jsou třetím přikázáním zakázány, jsou: neužívat Božího jména tak, jak je 
požadováno;1164 zneužívat je ignorantským,1165 marným,1166 neuctivým, znesvěcujícím,1167 
pověrečným1168 či ničemným vyslovováním, nebo jinak užívat Božích titulů, atributů,1169 
ustanovení1170 či skutků1171 k rouhání1172 a křivopřísežnictví;1173 zakázáno je veškeré hříšné klení,1174 
přísahy,1175 sliby1176 a losování;1177 porušování přísah a slibů, jsou-li právoplatné,1178 a jejich plnění, 
pokud se týkají nezákonných věcí;1179 zakázáno je reptat a působit roztržky1180 ve věcech Božích 
nařízení a skutků prozřetelnosti,1181 zvědavě v nich slídit1182 a nesprávně je aplikovat;1183 zakázáno je 
nesprávně vykládat,1184 nesprávně aplikovat1185 a jakýmkoliv jiným způsobem překrucovat Slovo či 

1145 Ex 20:7.
1146 Mt 6:9; Dt 28:58; Ž 29:2; 68:5; Zj 15:3-4.
1147 Mal 1:14; Kaz 4:17.
1148 Ž 138:2.
1149 1. Kor 11:24-25, 28-29.
1150 1. Tim 2:8.
1151 Jer 4:2.
1152 Kaz 5:1, 3-5.
1153 Sk 1:24, 26.
1154 Jb 36:24.
1155 Mal 3:16
1156 Ž 8.
1157 Ko 3:17; Ž 105:2, 5.
1158 Ž 102:19.
1159 1. Pt 3:15; Mi 4:5.
1160 Fp 1:27.
1161 1. Kor 10:31.
1162 Jer 32:39.
1163 1. Pt 2:12.
1164 Mal 2:2.
1165 Sk 17:23.
1166 Př 30:9.
1167 Mal 1:6-7, 12; 3:14.
1168 1. S 4:3-5; Jer 7:4, 9-10, 14, 31; Ko 2:20-22.
1169 2. Kr 18:30, 35; Ex 5:2; Ž 139:20.
1170 Ž 50:16-17.
1171 Iz 5:12.
1172 2. Kr 19:22; Lev 24:11.
1173 Za 5:4; 8:17.
1174 1. S 17:43; 2. S 16:5.
1175 Jer 5:7; 23:10.
1176 Dt 23:19; Sk 23:12, 14.
1177 Est 3:7; 9:24; Ž 22:19.
1178 Ž 24:4; Ez 17:16, 18-19.
1179 Mk 6:26; 1. S 25:22, 32-34.
1180 Ř 9:14, 19-20.
1181 Dt 29:28.
1182 Ř 3:5, 7; 6:1-2.
1183 Kaz 8:11; 9:3; Ž 39.
1184 Mt 5:21-48.
1185 Ez 13:22.



kteroukoliv Jeho část1186 k znevažujícímu a rouhavému žertování,1187 zvědavým a neužitečným 
otázkám, planému tlachání či zastávání falešného učení;1188 je zakázáno zneužívat Slovo, stvoření 
nebo něco jiného, co je obsaženo a zahrnuto pod Božím jménem, ke kouzlům,1189 hříšným žádostem
a praktikám;1190 je zákázáno pomlouvat,1191 být posměvačem,1192 zlořečit1193 či jakkoliv odporovat 
Boží pravdě, milosti a Jeho cestám;1194 je zakázáno vyznávat víru pokrytecky či k nečestným a 
hříšným cílům,1195 stydět se za ni1196 nebo jí dělat hanbu nesouhlasným,1197 nemoudrým,1198 
neplodným1199 a urážlivým1200 způsobem života či odpadnutím od ní.1201

114. Jaké důvody jsou připojené ke třetímu přikázání?
Důvody, které jsou připojené ke třetímu přikázání, jsou obsažené v těchto slovech: „Hospodin 
nenechá bez trestu toho, kdo bere Jeho jméno nadarmo,“1202 a říkají, že protože Hospodinem je 
naším Pánem a Bohem, Jeho jméno nesmí být znevažováno ani jinak zneužíváno,1203 a to zvláště 
proto, že je tak dalek toho, aby přestupníky tohoto přikázání zprostil viny a ušetřil, že nestrpí, aby 
unikli Jeho spravedlivému soudu,1204 i když mnozí takoví unikají odsouzení a trestu od lidí.1205

115. Jak zní čtvrté přikázáni? 
Čtvrté přikázání zní: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat
všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat 
žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj 
host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v 
nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a posvětil ho.“1206

116. Co je vyžadováno ve čtvrtém přikázání?
Čtvrté přikázání ode všech lidí požaduje, aby světili a jako svatý Bohu zachovávali určené časy, 
které ustanovil ve svém Slově, a to výslovně jeden celý den ze sedmi; tím byl od počátku světa do 
Kristova vzkříšení sedmý den, od té doby je jím první den týdne, a tak to bude pokračovat až do 
konce světa; to je křesťanský den odpočinku,1207 v Novém zákoně zvaný „den Páně“ či „Pánův 
den“.1208

117. Jak má den odpočinku či den Páně být svěcen?
Den odpočinku či den Páně se má světit celý den svatým odpočinkem,1209 a to nejen od skutků, které
jsou vždycky hříšné, ale i od takových světských zaměstnání a zábavy, které jsou v ostatních dnech 

1186 2. Pt 3:16; Mt 22:24-31.
1187 Iz 22:13; Jer 23:34, 36, 38.
1188 1. Tim 1:4, 6-7; 6:4-5, 20; 2. Tim 2:14; Ti 3:9.
1189 Dt 18:10-14; Sk 19:13.
1190 2. Tim 4:3-4; Ř 13:13-14; 1. Kr 21:9-10; Ju 1:4.
1191 Sk 13:45; 1. J 3:12.
1192 Ž 1:1; 2. Pt 3:3.
1193 1. Pt 4:4.
1194 Sk 4:18; 13:45-46, 50; 19:9; 1. Te 2:16; Žd 10:29.
1195 2. Tm 3:5; Mt 23:14; Mt 6:1-2, 5, 16.
1196 Mk 8:38.
1197 Ž 73:14-15.
1198 1. Kor 6:5-6; Ef 5:15-17.
1199 Iz 5:4; 2. Pt 1:8-9.
1200 Ř 2:23-24.
1201 Ga 3:1, 3; Žd 6:6.
1202 Ex 20:7.
1203 Lev 19:12.
1204 Ez 36:21-23; Dt 28:58-59; Za 5:2-4.
1205 1. S 2:12, 17, 22, 24; 3:13.
1206 Ex 20:8-11.
1207 Dt 5:12-14; Gen 2:2-3; 1. Kor 16:1-2; Sk 20:7; Mt 5:17-18; Iz 56:2, 4, 6-7; pozn. př.: Doslova „křesťanský sabat“.
1208 Zj 1:10.
1209 Ex 20:8, 10.



zákonné;1210 má být naším potěšením strávit celý čas (kromě času zabraného skutky nutnosti a 
milosrdenství)1211 veřejným a soukromým uctíváním Boha;1212 na to máme připravit svá srdce a s 
prozíravostí, přičinlivostí a sebeovládáním máme konat a příhodně rozložit a uspořádat své světské 
záležitosti tak, abychom byli volnější a lépe připraveni na povinnosti tohoto dne.1213

118. Proč je nařízení o dodržování dne odpočinku zvlášť adresováno hlavám rodin a dalším 
nadřízeným?
Nařízení o dodržování dne odpočinku je zvlášť adresováno hlavám rodin a dalším nadřízeným 
proto, že mají povinnost nejen je sami zachovávat, ale i dohlédnout na to, aby je zachovávali 
všichni, které mají na starosti; a také proto, že často mají sklon k tomu, aby jim [ve svěcení dne] 
bránili tím, že je sami zaměstnávají.1214

119. Které hříchy jsou čtvrtým přikázáním zakázány?
Hříchy, které jsou čtvrtým přikázáním zakázány, jsou: jakkoli opomíjet požadované povinnosti1215 
konat je nepozorně, nedbale, bezúčelně a s nechutí;1216 jakkoliv znesvěcovat den odpočinku 
povrchností a děláním věcí, které jsou samy o sobě hříšné,1217 a všemi zbytečnými skutky, slovy a 
myšlenkami na naše světská zaměstnání a zábavu.1218

120. Jaké důvody jsou připojené ke čtvrtému přikázání, aby ho více zdůraznily?
Důvody, které jsou připojené ke čtvrtému přikázání, aby ho více zdůraznily, vycházejí z jeho 
spravedlnosti, kdy Bůh nám pro naše záležitosti vymezil šest dní ze sedmi a pro sebe vyhradil 
jediný den, a to těmito slovy: „Šest dní budeš pracovat a konat všechnu svou práci“;1219 z Božího 
jasně vyjádřeného nároku jedinečného vlastnění tohoto dne: „Sedmý den je den odpočinutí 
Hospodina, tvého Boha“;1220 z Božího příkladu, „Protože v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, 
moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul“; a z toho, že požehnání, které Bůh vložil na
tento den, nespočívá jen v tom, že jej posvětil jako den pro Jeho službu, ale i v tom, že jej ustanovil,
aby byl prostředkem požehnání pro nás, když jej budeme světit: „Proto požehnal Hospodin den 
odpočinku a posvětil ho“.1221

121. Proč čtvrté přikázání začíná slovem „pamatuj“? 
Čtvrté přikázání začíná slovem „pamatuj“1222 zčásti proto, že pamatovat na den odpočinku přináší 
velký užitek, jelikož nám to pomáhá připravit se na jeho dodržování,1223 a že jeho dodržování nám 
pomáhá lépe dodržovat i všechna ostatní přikázání1224 a nadále vděčně pamatovat na dvě velká 
dobrodiní stvoření a vykoupení, v nichž je krátké shrnutí obsahu [křesťanského] náboženství,1225 a 
zčásti proto, že jsme velmi nakloněni tomu na něj zapomenout,1226 protože pro něj máme méně 
přirozeného poznání,1227 ač omezuje naši přirozenou svobodu ve věcech, které jsou jindy 

1210 Ex 16:25-28; Neh 13:15-22; Jer 17:21-22.
1211 Mt 12:1-13.
1212 Iz 58:13; L 4:16; Sk 20:7; 1. Kor 16:1-2; Ž 92:1; Iz 66:23; Lev 23:3.
1213 Ex 20:8; L 23:54, 56; Ex 16:22, 25-26, 29; Neh 13:19.
1214 Ex 20:10; Joz 24:15; Neh 13:15, 17; Jer 17:20-22; Ex 23:12.
1215 Ex 22:26.
1216 Sk 20:7, 9; Ez 33:30-32; Am 8:5; Mal 1:13.
1217 Ez 23:38.
1218 Jer 17:24, 27; Iz 58:13.
1219 Ex 20:9.
1220 Ex 20:10.
1221 Ex 20:11.
1222 Ex 20:8.
1223 Ex 16:23; L 23:54, 56; Mk 15:42; Neh 13:19.
1224 Ž 92:1, 14-15; Ex 20:12, 19-20.
1225 Gen 2:2-3; Ž 118:22, 24; Sk 4:10-11; Zj 1:10.
1226 Ez 22:26.
1227 Neh 9:14.



zákonné;1228 protože přichází jen jednou za sedm dní, a v mezidobí se odehrává mnoho světských 
záležitostí, které příliš často svádějí naši mysl, takže na něj nemyslíme, ani abychom se na něj 
připravili ani abychom ho světili;1229 a proto, že Satan svými nástroji velmi usiluje o to, aby vyhladil
jeho slávu a dokonce i každou vzpomínku na něj a nastolil náboženskou lhostejnost a 
bezbožnost.1230

122. Jak lze shrnout šest přikázání, týkajících se naší povinnosti vůči lidem?
Souhrnem šesti přikázání, týkajících se naší povinnosti vůči lidem, je milovat našeho bližního jako 
sebe samé1231 a činit druhým to, co bychom chtěli, aby oni činili nám.1232

123. Jak zní páté přikázání?
Páté přikázání zní: „Cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává 
Hospodin, tvůj Bůh.“1233

124. Kdo je míněn „otcem“ a „matkou“ v pátém přikázání?
„Otcem“ a „matkou“ v pátém přikázání nejsou míněni jen přirození rodiče,1234 ale všichni nadřazení 
věkem1235 a obdarováními1236 a obzvláště ti, kteří z Božího ustanovení nad námi mají autoritu, ať v 
rodině,1237 Církvi1238 či společnosti.1239

125. Proč jsou výše postavení titulováni jako „otec“ a „matka“?
Výše postavení jsou titulováni jako „otec“ a „matka“ proto, aby je to učilo ve všech povinnostech 
vůči níže postaveným vyjadřovat lásku a citlivost v souladu s příslušnými vztahy, podobně jako to 
dělají přirození rodiče,1240 a aby níže postavení byli vedeni k větší ochotě a radosti při konání 
povinností vůči výše postaveným jako jejich rodičům.1241

126. Jaký je obecný rozsah pátého přikázáni?
Obecným rozsahem pátého přikázání je konání povinností, jimiž jsme si vzájemně povinováni v 
příslušných vztazích jako níže a výše postavení či sobě rovní.1242

127. Jakou čest níže postavení dluží svým nadřízeným? 
Ctí, jíž níže postavení dluží výše postaveným, je všechna náležitá úcta v srdci,1243 slovech1244 a 
jednání;1245 modlitba a díkůvzdání za ně;1246 napodobení jejich ctností a milostí;1247 ochotná 
poslušnost vůči jejich právoplatných příkazům a radám;1248 náležitá podřízenost vůči jejich 

1228 Ex 34:21.
1229 Dt 5:14-15; Am 8:5.
1230 Pl 1:7; Jer 17:21-23; Neh 13:15-23.
1231 Mt 22:39.
1232 Mt 7:12.
1233 Ex 20:12.
1234 Př 23:22, 25; Ef 6:1-2.
1235 1. Tim  5:1-2.
1236 Gen 4:20-22; Gen 45:8.
1237 2. Kr 5:13.
1238 2. Kr 2:12; 13:14; Ga 4:19.
1239 Iz 49:23.
1240 Ef 6:4; 2. Kor 12:14; 1. Te 2:7-8, 11-12; Num 11:11-12.
1241 1. Kor 4:14-16; 2. Kr 5:13.
1242 Ef 5:21; 1. Pt 2:17; Ř 12:10.
1243 Mal 1:6; Lev 19:3.
1244 Př 31:28; 1. Pt 3:6.
1245 Lev 19:32; 1. Kr 2:19.
1246 1. Tim 2:1-2.
1247 Žd 13:7; Fp 3:17.
1248 Ef 6:1-2, 5-7; 1. Pt 2:13-14; Ř 13:1-5; Žd 13:17; Př 4:3-4; 23:22; Ex 18:19, 24.



výtkám;1249 věrnost,1250 obrana1251 a podpora jich samých a jejich autority podle jejich příslušné 
hodnosti a povahy jejich postavení;1252 trpělivost s jejich slabostmi a jejich přikrývání v lásce,1253 
aby tak byli ctí jim i jejich vládě.1254

128. Co jsou hříchy níže postavených vůči jejich nadřízeným?
Hříchy níže postavených vůči výše postaveným jsou: každé zanedbání od nich požadovaných 
povinností;1255 závist,1256 pohrdání1257 a vzpoura1258 vůči nim1259 a jejich postavení1260 v jejich 
zákonných rozhodnutích,1261 příkazech a výtkách;1262 proklínání, posměch1263 a všechno vzpurné a 
pohoršlivě chování, které dělá hanbu a projevuje neúctu vůči nim a jejich vládě.1264

129. Co je vyžadováno od výše postavených vůči jejich podřízeným?
Od výše postavených se vyžaduje, aby podle moci, kterou přijímají od Boha, a vztahu, ve kterém 
jsou, milovali své podřízené,1265 modlili se za ně1266 a žehnali jím;1267 aby je vyučovali,1268 radili jim a
napomínali je;1269 aby podporovali,1270 chválili1271 a odměňovali ty, kdo konají dobře,1272 a bránili1273 
těm, kdo jednají zle, napomínali je a trestali;1274 aby je chránili1275 a dávali jim vše potřebné pro 
duši1276 i tělo;1277 a aby vážným, moudrým, svatým a příkladným jednáním přinášeli slávu Bohu,1278 
dělali čest sobě,1279 a tak zachovávali autoritu, kterou na ně Bůh vložil.1280

130. Co jsou hříchy výše postavených?
Hříchy výše postavených, kromě zanedbání od nich požadovaných povinností,1281 jsou: nezřízeně se
zajímat o sebe sama,1282 svou vlastní slávu,1283 pohodlí, prospěch či potěšení;1284 nařizovat nezákonné

1249 Žd 12:9; 1. Pt 2:18-20.
1250 Ti 2:9-10.
1251 1. S 26:15-16; 2. S 18:3; Est 6:2.
1252 Mt 22:21; Ř 13:6-7; 1. Tim 5:17-18; Ga 6:6; Gen 45:11; 47:12.
1253 1. Pt 2:18; Př 23:22; Gen 9:23.
1254 Ž 127:3-5; Př 31:23.
1255 Mt 15:4-6.
1256 Num 11:28-29.
1257 1. S 8:7; Iz 3:5.
1258 2. S 15:1-12.
1259 Ex 21:15.
1260 1. S 10:27.
1261 1. S 2:25.
1262 Dt 21:18-21.
1263 Př 30:11.
1264 Př 19:26.
1265 Ko 3:19; Ti 2:4.
1266 1. S 12:23; Jb 1:5.
1267 1. Kr 8:55-56; Žd 7:7; Gen 49:28.
1268 Dt 6:6-7.
1269 Ef 6:4.
1270 1. Pt 3:7.
1271 1. Pt 2:14; Ř 13:3.
1272 Est 6:3.
1273 Ř 13:3-4.
1274 Př 29:15; 1. Pt 2:14.
1275 Jb 29:12-17; Iz 1:10, 17.
1276 Ef 6:4.
1277 1. Tim 5:8.
1278 1. Tim 4:12; Ti 2:3-5.
1279 1. Kr 3:28.
1280 Ti 2:15.
1281 Ez 34:2-4.
1282 Fp 2:21.
1283 J 5:44; 7:18.
1284 Iz 56:10-11; Dt 17:17.



věci1285 nebo věci, které níže postavení nejsou schopni vykonat;1286 radit,1287 povzbuzovat1288 a stranit
jim v tom, co je zlé;1289 odrazovat je od toho, co je dobré, bránit jim v tom a zahanbovat je pro to;1290

neprávem je kárat;1291 lehkomyslně je vystavovat či ponechávat špatnosti, pokušení a nebezpečí;1292 
provokovat je k hněvu;1293 zneuctívat se jiným způsobem či snižovat svou autoritu nespravedlivým, 
nerozvážným, tvrdým či nedbalým jednáním.1294

131. Jaké jsou povinnosti sobě rovných? 
Povinnosti sobě rovných jsou: vzájemně dbát své důstojnosti a hodnoty,1295 vzdávat si úctu tak, že 
každý má druhého za přednějšího než sebe,1296 a radovat se z obdarování a pokroků druhého jako ze 
svých vlastních.1297

132. Jaké jsou hříchy sobě rovných?
Hříchy sobě rovných, kromě zanedbání požadovaných povinností,1298 jsou: podceňovat zásluhy a 
hodnotu,1299 závidět obdarování,1300 neradovat se z pokroku či prospěchu druhého1301 a osobovat si 
přednost před druhým.1302

133. Jaký důvod je připojen k pátému přikázání, aby ho více zdůraznil? 
Důvod spojený s pátým přikázáním je vyjádřen těmito slovy: „Abys byl dlouho živ na zemi, kterou 
ti dává Hospodin, tvůj Bůh,“1303 která vyjadřují zaslíbení dlouhého života a blahobytu všem, kdo 
budou dodržovat toto přikázání, a to do té míry, do jaké tato dobrodiní poslouží Bohu ke slávě a jim
k dobrému.1304

134. Jak zní šesté přikázání?
Šesté přikázání zní: „Nezabiješ.“1305

135. Jaké povinnosti jsou vyžadovány v šestém přikázání?
Povinnosti vyžadované v šestém přikázání jsou: abychom pečlivě uvažovali a zákonně usilovali o 
zachování života svého1306 i druhých1307 tím, že budeme podmaňovat všechny vášně,1308 bránit a 
vyhýbat se všem myšlenkám, záměrům,1309 příležitostem,1310 pokušením1311 a praktikám, které by 

1285 Da 3:4-6; Sk 4:17-18.
1286 Ex 5:10-18; Mt 23:2, 4.
1287 Mt 14:8; Mk 6:24.
1288 2. S 13:28.
1289 1. S 3:13.
1290 J 7:46-49; Ko 3:21; Ex 5:17.
1291 1. Pt 2:18-20; Žd 12:10; Dt 25:3.
1292 Gn 38:11, 26; Sk 18:17.
1293 Ef 6:4.
1294 Gen 9:21; 1. Kr 1:6; 12:13-16; 1. S 2:29-31.
1295 1. Pt 2:17.
1296 Ř 12:10.
1297 Ř 12:15-16; Fp 2:3-4.
1298 Ř 13:8.
1299 2. Tim 3:3
1300 Sk 7:9; Ga 5:26.
1301 Num 12:2; Est 6:12-13.
1302 3. J 1:9; L 22:24.
1303 Ex 20:12.
1304 Dt 5:16; 1. Kr 8:25; Ef 6:2-3.
1305 Ex 20:13.
1306 Ef 5:28-29.
1307 1. Kr 18:4.
1308 Jer 26:15-16; Sk 23:12, 16-17, 21, 27.
1309 Ef 4:26-27.
1310 2. S 2:22; Dt 22:8.
1311 Mt 4:6-7; Př 1:10-11, 15-16.



mohly vést k nespravedlivému odnětí něčího života;1312 že budeme druhé spravedlivě chránit před 
násilím,1313 trpělivě poneseme tíhu Boží ruky,1314 a to tichostí mysli,1315 radostí ducha;1316 střídmým 
užíváním jídla,1317 pití,1318 léků,1319 spánku,1320 práce1321 a zábavy;1322 vlídnými myšlenkami,1323 
láskou,1324 soucitem,1325 mírností, jemností, laskavostí,1326 pokojnou,1327 mírnou a zdvořilou mluvou i 
jednáním;1328 shovívavostí, připraveností ke smíření, trpělivým snášením a odpouštěním křivd a 
odplácením za zlo dobrem;1329 tím, že budeme těšit ty, kdo jsou v nesnázích, a pomáhat jim a chránit
a bránit nevinné.1330

136. Které hříchy jsou šestým přikázáním zakázány? 
Hříchy, které jsou šestým přikázáním zakázány, jsou: veškeré odejmutí života sobě1331 či 
druhému,1332 s výjimkou uplatnění veřejné spravedlnosti,1333 zákonné války1334 či nutné obrany;1335 
zanedbávání či odnímání zákonných a nutných prostředků k zachování života;1336 hříšný hněv,1337 
nenávist,1338 závist,1339 touha po odplatě;1340 všechny přehnané vášně,1341 rozrušující starosti;1342 
nestřídmé užívání jídla, pití,1343 práce1344 a zábavy;1345 provokující řeči,1346 útlak,1347 hádky,1348 útoky a
zraňování1349 a vše další, co směřuje k ničení něčího života.1350

137. Jaké zní sedmé přikázání?
Sedmé přikázání zní: „Nesesmilníš.“1351

1312 1. S 24:13; 26:9-11; Gen 37:21-22.
1313 Ž 82:4; Př 24:11-12; 1. S 14:45.
1314 Jk 5:7-11; Žd 12:9.
1315 1. Te 4:11; 1. Pt 3:3-4; Ž 37:8-11.
1316 Př 17:22.
1317 Př 25:16, 27.
1318 1.Tim 5:23.
1319 Iz 38:21.
1320 Ž 127:2. 
1321 Kaz 5:11; 2. Te 3:10, 12; Př 16:26.
1322 Kaz 3:4, 11.
1323 1. S 19:4-5; 2. S 22:13-14.
1324 Ř 13:10.
1325 L 10:33-34.
1326 Ko 3:12-13.
1327 Jk 3:17.
1328 1. Pt 3:8-11; Př 15:1; Sd 8:1-3.
1329 Mt 5:24; Ef 4:2, 32; Ř 12:17, 20-21.
1330 1. Te 5:14; Jb 31:19-20; Mt 25:35-36; Př 31:8-9.
1331 Sk 16:28.
1332 Gen 9:6.
1333 Num 35:31, 33.
1334 Jer 48:10; Dt 20.
1335 Ex 22:1-2.
1336 Mt 25:42-43; Jk 2:15-16; Kaz 6:1-2.
1337 Mt 5:22.
1338 1. J 3:15; Lev 19:17.
1339 Př 14:30.
1340 Ř 12:19.
1341 Ef 4:31.
1342 Mt 6:31, 34.
1343 L 21:34; Ř 13:13.
1344 Kaz 2:22-23; 12:12.
1345 Iz 5:12.
1346 Př 15:1; Př 12:18.
1347 Ez 18:18; Ex 1:14.
1348 Ga 5:15; Př 23:29.
1349 Num 35:16-18, 21.
1350 Ex 21:18-37.
1351 Ex 20:14.



138. Jaké povinnosti jsou vyžadovány v sedmém přikázání? 
Povinnosti vyžadované v sedmém přikázání jsou: cudnost těla, mysli, citů,1352 slov1353 a chování;1354 
její zachovávání v nás samých i v ostatních;1355 střežení svých očí i všech ostatních smyslů;1356 
sebeovládání,1357 udržování cudné a čisté společnosti,1358 umírněnost v oblékání;1359 u těch, kdo 
nemají dar zdrženlivosti, manželství,1360 manželská láska1361 a manželské soužití;1362 [u všech pak] 
přičinlivá práce v našich povoláních,1363 vyhýbání se všem možnostem nečistoty a vzdorování 
pokušením k ní.1364

139. Které hříchy jsou sedmým přikázáním zakázány?
Hříchy, které jsou sedmým přikázáním zakázány, kromě zanedbání vyžadovaných povinností,1365 
jsou: smilstvo, cizoložství,1366 znásilnění, incest,1367 sodomie a všechny nepřirozené žádosti;1368 
všechny nečisté představy, myšlenky, úmysly a záliby;1369 všechny zkažené či nečisté řeči a 
naslouchání jim;1370 chlípné pohledy,1371 nestoudné a přelétavé chování; neslušné oblékání;1372 
zakazování zákonných manželství1373 a dovolování manželství nezákonných;1374 dovolování, 
tolerování, ponechávání a navštěvování nevěstinců;1375 svazující sliby k životu bez manželství,1376 
nepřípadné oddalování manželství;1377 mít současně více než jednu manželku či více než jednoho 
manžela;1378 nespravedlivý rozvod1379 či opuštění;1380 zahálka, obžerství, opilství,1381 neslušná 
společnost;1382 necudné písně, knihy, obrazy, tance, divadelní hry1383 a všechno ostatní provokování 
k nečistým činům a jejich konání, jak u nás samých, tak i u druhých.1384

140. Jak zní osmé přikázáni?
Osmé přikázáni zní: „Nepokradeš.“1385

1352 1. Te 4:4; Jb 31:1; 1. Kor 7:34.
1353 Ko 4:6.
1354 1. Pt 2:3.
1355 1. Kor 7:2, 35-36.
1356 Jb 31:1.
1357 Sk 24:24-25.
1358 Př 2:16-20.
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1364 Př 5:8; Gen 39:8-10.
1365 Př 5:7.
1366 Žd 13:4; Ga 5:19.
1367 2. S 13:14; 1. Kor 5:1.
1368 Ř 1:24, 26-27; Lev 20:15-16.
1369 Mt 15:19; Ko 3:5.
1370 Ef 5:3-4; Př 7:5, 21-22.
1371 Iz 3:16; 2. Pt 2:14.
1372 Př 7:10, 13.
1373 1. Tim 4:3.
1374 Lev 18:1-21; Mk 6:18; Mal 2:11.
1375 1. Kr 15:12; 2. Kr 23:7; Dt 23:18-19; Lev 19:29; Jer 5:7; Př 7:24-27.
1376 Mt 19:10-11.
1377 1. Kor 7:7-9; Gen 38:26.
1378 Mal 2:14-15; Mt 19:5.
1379 Mal 2:16; Mt 5:32.
1380 1. Kor 7:12-13.
1381 Ez 16:49; Př 23:30-33.
1382 Gen 39:10; Př 5:8.
1383 Ef 5:4; Ez 23:14-16; Iz 3:16; 23:15-17; Mk 6:22; Ř 13:13; 1. Pt 4:3.
1384 2. Kr 9:30; Jer 4:30; Ez 23:40.
1385 Ex 20:15.



141. Jaké povinnosti jsou vyžadovány v osmém přikázání?
Povinnosti, které jsou vyžadovány v osmém přikázání, jsou: pravdivost, věrnost a spravedlnost ve 
smlouvách a ve vzájemném obchodě;1386 dávat každému, co mu náleží;1387 navracet majetek 
neprávem odňatý pravým majitelům;1388 podle vlastních možností a potřeb druhých štědře dávat a 
půjčovat;1389 umírněné posuzování a milování světského majetku a usilování o něj;1390 prozíravé 
pečování a usilování o získání,1391 udržení, užívání a uplatňování věcí, které jsou nezbytné a 
přiměřené pro naše zachování a odpovídají našemu stavu;1392 zákonné povolání1393 a přičinlivost v 
něm;1394 hospodárnost;1395 vyhýbání se zbytečným soudním sporům,1396 zaručování se či jiným 
podobným závazkům;1397 snaha všemi spravedlivými a zákonnými prostředky o obstarání, 
zachování a rozšiřování pozemského majetku druhých i svého.1398

142. Které hříchy jsou osmým přikázáním zakázány? 
Hříchy, které jsou osmým přikázáním zakázány, kromě zanedbání vyžadovaných povinností,1399 
jsou: krádež,1400 loupež,1401 únos1402 a přijetí čehokoliv kradeného;1403 podvodné jednání,1404 užívání 
falešných vah a měr,1405 odstraňování hraničních kamenů,1406 nespravedlnost a nevěrnost ve 
vzájemných smlouvách1407 nebo jiných věcech důvěry;1408 útlak,1409 vydírání,1410 lichva,1411 
úplatkářství,1412 kverulantské soudní spory,1413 nespravedlivé zabírání pozemků a vylidňování;1414 
zadržování zboží pro zvýšení ceny;1415 nezákonná povolání1416 a všechny ostatní nespravedlivé či 
hříšné způsoby braní či zadržování toho, co patří bližnímu, či obohacování se;1417 chamtivost;1418 
nadměrné cenění si a milování pozemského majetku;1419 nevěrně a rozrušující starosti a snahy o jeho

1386 Ž 15:2, 4; Za 7:4, 10; 8:16-17.
1387 Ř 13:7.
1388 Lev 5:21-24; L 19:8.
1389 L 6:30, 38; 1. J 3:17; Ef 4:28; Ga 6:10.
1390 1. Tim 6:6-9; Ga 6:14.
1391 1. Tim 5:8.
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1394 Ef 4:28; Př 10:4.
1395 J 6:12; Př 21:20.
1396 1. Kor 6:1-9.
1397 Př 6:1-6; 11:15.
1398 Lev 25:35; Dt 22:1-4; Ex 23:4-5; Gen 47:14, 20; Fp 2:4; Mt 22:39.
1399 Jk 2:15-16; 1. J 3:17.
1400 Ef 4:28.
1401 Ž 62:11.
1402 1. Tim 1:10.
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1406 Dt 19:14; Př 23:10.
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1408 L 16:10-12.
1409 Ez 22:29; Lev 25:17.
1410 Mt 23:25; Ez 22:12.
1411 Ž 15:5.
1412 Jb 15:34.
1413 1. Kor 6:6-8; Př 3:29-30.
1414 Iz 5:8; Mi 2:2.
1415 Př 11:26.
1416 Sk 19:19, 24-26.
1417 Jb 20:19; Jk 5:4; Př 21:6.
1418 L 12:15.
1419 1. Tim 6:5; Ko 3:2; Př 23:5; Ž 62:11.



získání, udržení a užívání;1420 závidění blahobytu druhým;1421 zahálčivost,1422 marnotratnost, 
rozmařilé a plýtvající hry a všechny další způsoby, jimiž nemístně poškozujeme svůj vlastní vnější 
majetek1423 a připravujeme se o náležitý užitek a povzbuzení z majetku, který nám Bůh dal.1424

143. Jak zní deváté přikázání?
Deváté přikázání zní: „Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.“1425

144. Jaké povinnosti jsou vyžadovány v devátém přikázání?
Povinnosti vyžadované v devátém přikázání jsou: zachovávání a podporování pravdy mezi lidmi,1426

stejně jako dobré pověsti svých bližních i naší vlastní;1427 prosazování pravdy a bojování za ni;1428 
to, abychom ze srdce,1429 upřímně,1430 dobrovolně,1431 jasně1432 a plně1433 říkali pravdu a pouze pravdu
v otázkách soudu, spravedlnosti a práva1434 i ve všem ostatním;1435 laskavá úcta k našim bližním;1436 
milování jejich dobré pověsti, radování se z ní a touha po ní;1437 litování1438 a přikrývání jejich 
slabostí;1439 otevřené uznávání jejich obdarování a milostí1440 a bránění jejich nevinnosti;1441 ochotné 
přijímání dobrých zvěstí ohledně nich1442 a neochota připustit ty zlé;1443 bránění klevetníkům,1444 
pochlebovačům1445 a nactiutrhačům;1446 láska k našemu vlastnímu dobrému jménu, péče o něj a v 
případě potřeby i jeho obrana;1447 dodržování zákonných slibů;1448 studování a provozování toho, co 
je pravdivé, čestné, hodné lásky a co má dobrou pověst.1449

145. Které hříchy jsou devátým přikázáním zakázány? 
Hříchy, které jsou devátým přikázáním zakázány, jsou: jakkoli poškozovat pravdu a dobré jméno 
našich bližních i nás samotných,1450 zvláště pak ve veřejném soudnictví;1451 předkládat falešné 
důkazy,1452 navádět k falešnému svědectví,1453 vědomě předkládat a obhajovat zlou věc, vzdorovat 

1420 Mt 6:25, 31, 34; Kaz 5:11.
1421 Ž 37:1, 7; 73:3.
1422 2. Te 3:11; Př 18:9.
1423 Př 21:17; 23:20-21; 28:19.
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1429 Ž 15:2.
1430 2. Le 19:9.
1431 1. S 19:4-5.
1432 Joz 7:19.
1433 2. S 14:18-20.
1434 Lev 19:15; Př 14:5, 25.
1435 2. Kor 1:17-18; Ef 4:25.
1436  Žd 6:9; 1. Kor 13:7.
1437 Ř 1:8; 2. J 1:4; 3. J 1:3-4.
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1445 Př 26:24-25.
1446 Ž 101:5.
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1448 Ž 15:4.
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1450 1. S 17:28; 2. S 1:9-10, 15-16; 16:3.
1451 Lev 19:15; Abk 1:4.
1452 Př 6:16, 19; 19:5.
1453 Sk 6:13.



pravdě a utlačovat ji;1454 vynést nespravedlivý rozsudek,1455 nazývat zlo dobrem a dobro zlem; 
odměňovat ničemy podle skutků spravedlivých a spravedlivé podle skutků ničemů;1456 padělatelství 
a podvody;1457 utajování pravdy, nepatřičné mlčení ve spravedlivé věci1458 a klid, když nepravost 
volá buď po pokárání od nás1459 či po stížnosti předložené druhým;1460 mluvit pravdu nevhodným 
způsobem1461 nebo ji říkat zlovolně pro dosažení špatného cíle1462 či ji převracet, aby dávala 
nesprávný smysl,1463 nebo do pochybných či dvojznačných výroků škodících pravdě či 
spravedlnosti;1464 mluvit nepravdu,1465 lhát,1466 hanit,1467 pomlouvat,1468 zlehčovat,1469 donášet,1470 
klevetit,1471 být posměvačem1472 či utrhačem,1473 unáhleně1474 či příliš tvrdě1475 nebo předpojatě 
posuzovat druhé;1476 překrouceně vykládat úmysly, slova a činy;1477 pochlebovat,1478 domýšlivě se 
chlubit;1479 smýšlet a mluvit o sobě či o druhých příliš vysoce či příliš opovržlivě;1480 popírat Boží 
dary a milosti;1481 přehánět menší chyby,1482 skrývat a omlouvat hříchy či umenšovat jejich 
závažnost, když mají být dobrovolně vyznány;1483 zbytečně odhalovat slabosti;1484 šířit falešné 
zvěsti,1485 přijímat a schvalovat zlé řeči,1486 zakrývat si uši před spravedlivou obhajobou;1487 zlé 
podezřívání;1488 závidět či rmoutit se, když se někomu dostane zasloužené cti,1489 usilovat o její 
narušení či toužit po tom1490 a radovat se z jejich zahanbení a ostudy;1491 opovržlivé pohrdání,1492 
bláhové obdivování;1493 porušování zákonných slibů;1494 zanedbávání věcí, které mají dobrou 

1454 Jer 9:2, 4; Sk 24:2, 5; Ž 12:4-5; 52:3-6.
1455 Př 17:15; 1. Kr 21:9-14.
1456 Iz 5:23.
1457 Ž 119:69; L 19:8; L 16:5-7.
1458 Lev 5:1; Dt 13:9; Sk 5:3, 8-9; 2. Tim 4:6.
1459 1. Kr 1:6; Lev 19:17.
1460 Iz 59:4.
1461 Př 29:11.
1462 1. S 22:9-10; Ž 52:1-3.
1463 Ž 56:6; J 2:19; Mt 26:60-61.
1464 Gen 3:5; 26:7, 9.
1465 Iz 59:13.
1466 Lev 19:11; Ko 3:9.
1467 Ž 50:20.
1468 Ž 15:3.
1469 Jk 4:11; Jer 38:4.
1470 Lev 19:16.
1471 Ř 1:29-30.
1472 Gen 21:9; Ga 4:29.
1473 1. Kor 6:10.
1474 Mt 7:1.
1475 Sk 28:4.
1476 Gen 38:24; Ř 2:1.
1477 Neh 6:6-8; Ř 3:8; Ž 69:10-12; 1. S 1:13-15; 2. S 10:3.
1478 Ž 12:3-4.
1479 2. Tim 3:2.
1480 L 18:9, 11; Ř 12:16; 1. Kor 4:6; Sk 12:22; Ex 4:10-14.
1481 Jb 4:6; 27:5-6.
1482 Mt 7:3-5.
1483 Př 28:13; 30:20; Gen 3:12-13; 4:9; Jer 2:35; 2. Kr 5:25.
1484 Gen 9:22; Př 25:9-10.
1485 Ex 23:1.
1486 Př 29:12.
1487 Sk 7:56-57; Jb 31:13-14.
1488 1. Kor 13:5; 1. Tim 6:4.
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1491 Jer 48:27.
1492 Ž 35:15-16, 21; Mt 27:28-29.
1493 Ju 1:16; Sk 12:22.
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pověst,1495 a konat to, co dělá špatné jméno, nevyhýbat se tomu sami a nebránit v tom druhým, jak je
jen v našich silách.1496

146. Jak zní desáté přikázání?
Desáté přikázáni zní: „Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého 
bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyní ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, 
co patří tvému bližnímu.“1497

147. Jaké povinnosti jsou vyžadovány v desátém přikázání?
Povinnosti vyžadovaném v desátém přikázání jsou: naprostá a úplná spokojenost s postavením a 
stavem, jaké máme,1498 a tak láskyplný postoj celé duše vůči našemu bližnímu, že každé naše vnitřní
hnutí a každý cit vůči němu směřují k podpoře všeho dobrého, co je jeho.1499

148. Které hříchy jsou desátým přikázáním zakázány?
Hříchy, které jsou prvním přikázáním zakázány, jsou: nespokojenost s tím, co máme;1500 závist1501 či 
žal nad úspěchem našeho bližního1502 a veškerou nezřízenou touhu či citovou vazbu vůči čemukoliv,
co je jeho.1503

149. Je kterýkoliv člověk schopen dokonale dodržet Boží přikázání?
Nikdo není schopen dokonale dodržet Boží přikázání,1504 ani sám ze sebe,1505 ani na základě 
jakékoliv milosti, kterou v tomto životě přijal, ale denně je porušuje svými myšlenkami,1506 slovy i 
skutky.1507

150. Jsou všechna přestoupení Božího zákona sama o sobě a v Božích očích stejně odporná?
Všechna přestoupení Božího zákona nejsou stejně odporná, ale některé hříchy jsou ze své podstaty 
nebo pro některé přitěžující okolnosti v Božích očích odpornější než jiné.1508

151. Co jsou přitěžující okolnosti, které způsobují, že některé hříchy jsou odpornější než jiné?
Hříchům přitěžuje:
1. Osoba přestupníka:1509 Je-li zralý věkem,1510 má-li větší zkušenosti či milost,1511 je-li významný 
povoláním,1512 obdarováním,1513 postavením,1514 úřadem,1515 vedením druhých,1516 je-li příkladem, 
jímž se pravděpodobně budou druzí řídit.1517

1495 1. S 2:24.
1496 2. S 13:12-13; Př 5:8-9; 6:33.
1497 Ex 20:17.
1498 Žd 13:5; 1. Tim 6:6.
1499 Jbb 31:29; Ř 12:15; Ž 122:7-9; 1. Tim 1:5; Est 10:3; 1. Kor 13:4-7.
1500 1. Kr 21:4; Est 5:13; 1. Kor 10:10.
1501 Ga 5:26; Jk 3:14, 16.
1502 Ž 112:9-10; Neh 2:10.
1503 Ř 7:7-8; 13:9; Ko 3:5; Dt 5:21.
1504 Jk 3:2; J 15:5; Ř 8:3.
1505 Kaz 7:20; 1. J 1:8, 10; Ga 5:17; Ř 7:18-19.
1506 Gen 6:5; 8:21.
1507 Ř 3:9-19; Jk 3:2-13.
1508 J 19:11; Ez 8:6, 13, 15; 1. J 5:16; Ž 78:17, 32, 56.
1509 Jer 2:8.
1510 Jb 32:7, 9; Kaz 4:13.
1511 1. Kor 11:4, 9.
1512 2. S 12:14; 1. Kor 5:1.
1513 Jk 4:17; L 12:47-48.
1514 Jer 5:4-5.
1515 2. S 12:7-9; Ez 8:11-12.
1516 Ř 2:17-24.
1517 Ga 2:11-14.



2. Poškozená strana:1518 Jde-li o hřích přímo proti Bohu,1519 Jeho atributům1520 a uctívání;1521 proti 
Kristu a Jeho milosti;1522 proti Duchu Svatému,1523 Jeho svědectví1524 a působení;1525 proti výše 
postaveným, významným lidem1526 a takovým, vůči nimž máme zvláštní vztah a závazky;1527 proti 
kterémukoliv ze svatých,1528 zvláště pak slabých bratří,1529 jejich duším, či kohokoli jiného1530 a proti
obecnému dobru všech čí mnohých.1531

3. Podstata a povaha přestoupení:1532 Je-li proti výslovné liteře zákona,1533 porušuje-li mnohá 
přikázání či zahrnuje více hříchů;1534 vznikl-li nejen v srdci, ale projevil se i slovy a skutky,1535 
pohoršil-li jiné1536 a nepřipouští nápravu;1537 je-li proti způsobům,1538 milosrdenstvím1539 soudům,1540 
přirozenému poznání,1541 usvědčení svědomí,1542 veřejnému čí soukromému napomenutí,1543 kárání 
Církve,1544 občanským trestům;1545 proti našim modlitbám, záměrům, slibům,1546 přísahám,1547 
smlouvám1548 a závazkům vůči Bohu či lidem;1549 je-li spáchán schválně,1550 vědomě,1551 drze,1552 
nestydatě,1553 pyšně,1554 lstivě,1555 často,1556 zatvrzele,1557 s potěšením,1558 dlouhodobě1559 či znovu po 
pokání.1560

1518 Mt 21:38-39.
1519 1. S 2:25; Sk 5:4; Ž 51:6.
1520 Ř 2:4.
1521 Mal 1:8, 14.
1522 Žd 2:2-3; 12:25.
1523 Žd 10:29; Mt 13:31-32.
1524 Ef 4:30.
1525 Žd 6:4-6.
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1531 1. Te 2:15-16; Joz 22:20
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1536 Mt 18:7; Ř 2:23-24.
1537 Dt 22:22, 28-29; Př 6:32-35.
1538 Mt 11:21-24; J 15:22.
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1541 Ř 1:26-27.
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1557 Za 7:11-12.
1558 Př 2:14.
1559 Iz 34:8-11; 2. Pt 2:20-22.
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4. Okolnosti času1561 a místa:1562 Došlo-li k němu v den Páně1563 či jinou dobu bohoslužby,1564 nebo 
bezprostředně před1565 či po ní,1566 nebo při jiných příležitostech, pomáhajících takovéto selhání 
odvrátit či napravit;1567 je-li spáchán veřejně či v přítomnosti jiných, kteří by jím mohli být 
pohoršeni či poskvrněni.1568

152. Co každý hřích z Boží ruky zasluhuje?
Každý hřích, i ten nejmenší, je namířen proti svrchovanosti,1569 dobrotě1570 a svatosti Boží1571 a proti 
Jeho spravedlivému zákonu.1572 Proto zasluhuje Jeho hněv a kletbu1573 v životě tomto1574 i 
budoucím1575 a nemůže být smyt jinak než Kristovou krví.1576

153. Co od nás Bůh požaduje, abychom mohli uniknout Jeho hněvu a zatracení, které si 
zasloužíme za přestoupení zákona?
Abychom mohli uniknout Božímu hněvu a kletbě, které zasloužíme za přestoupení zákona, Bůh 
požaduje, abychom činili pokání k Němu a měli víru vůči Pánu Ježíši Kristu1577 a pilně užívali 
viditelných nástrojů milosti, skrze které nám Kristus předává dobrodiní svého prostřednictví.1578

154. Jaké jsou vnější [viditelné] nástroje, jimiž nám Kristus předává dobrodiní svého 
prostřednictví? 
Vnějšími a běžnými prostředky, jimiž Kristus předává své Církvi dobrodiní svého prostřednictví, 
jsou všechna Jeho ustanovení, zvláště pak Slovo, svátosti a modlitba; to vše je vyvoleným učiněno 
účinným ke spasení.1579

155. Jak je Slovo učiněno účinným ke spasení?
Boží Duch způsobuje, že čtení a obzvláště kázání Slova je účinným prostředkem k osvícení,1580 
usvědčení a pokoření hříšníků;1581 že je žene, aby se odvrátili od sebe sama, a táhne je ke Kristu;1582 
že je připodobňuje Jeho obrazu1583 a podřizuje je Jeho vůli,1584 že je posiluje proti pokušením a 
porušením;1585 že je buduje v milosti1586 a upevňuje jejich srdce ve svatosti a útěše skrze víru ke 
spasení.1587
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1564 Iz 58:3-5; Num 25:6-7.
1565 1. Kor 11:20-21.
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1584 2. Kor 10:4-6; Ř 6:17.
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156. Mají Slovo Boží část všichni lidé?
I když není dovoleno každému, aby četl Slovo veřejně ve shromáždění,1588 přece mají všichni lidé 
povinnost je číst sami pro sebe1589 a se svými rodinami.1590 Za tím účelem je třeba překládat Svatá 
Písma z původních jazyků do jazyků různých národů.1591

157. Jak se má Slovo Boží číst?
Svatá Písma je třeba číst s velkou a uctivou vážností a respektem vůči nim;1592 s pevným 
přesvědčením, že jsou samotným Božím Slovem1593 a že jen Bůh nám může uschopnit, abychom jim
porozuměli;1594 s touhou poznávat, věřit a poslechnout Boží vůli v nich zjevenou;1595 přičinlivě1596 a 
pozorně vůči jejich obsahu a záměru;1597 s rozjímáním,1598 uplatňováním,1599 sebezapřením1600 a 
modlitbou.1601

158. Kdo má Slovo Boží kázat?
Slovo Boží mají kázat jen ti, kdo jsou k tomu dostatečně obdarováni1602 a náležitě povoláni a 
ustanoveni k tomuto úřadu.1603

159. Jak mají ti, kdo jsou k tomu povoláni, kázat Slovo Boží?
Ti, kdo jsou povoláni k tomu, aby se namáhali ve službě Slova, mají kázat zdravé učení1604 
přičinlivě,1605 vhod i nevhod;1606 srozumitelně,1607 ne vemlouvavými slovy lidské moudrosti, ale jako
projev Ducha a moci;1608 věrně,1609 oznamovat celou vůli Boží;1610 moudře,1611 přizpůsobovat se 
potřebám a schopnostem posluchačů,1612 horlivě,1613 s vroucí láskou k Bohu1614 a duším Jeho lidu;1615

s upřímností,1616 s úsilím o Boží slávu1617 a o jejich obrácení,1618 budování1619 a spasení.1620

160. Co je požadováno od těch, kdo slyší kázání Slova? 

1588 Dt 31:9, 11-13; Neh 8:2-3; 9:3-5.
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Od těch, kdo slyší kázání Slova, je požadováno, aby se připravili1621 a naslouchali mu pozorně1622 a s
modlitbou;1623 aby podle Písma zkoumali, co slyší;1624 přijímali pravdu s vírou,1625 láskou,1626 
pokorou1627 a připraveností mysli1628 jako Slovo Boží;1629 aby přemítali1630 a radili se o něm;1631 
ukrývali ho ve svých srdcích1632 a přinášeli jeho ovoce ve svých životech.1633

161. Jak se svátosti stávají účinnými nástroji spasení?
Svátosti se stávají účinnými nástroji spasení ne proto, že by měly zvláštní moc samy v sobě, nebo 
na základě ctností, zbožnosti nebo záměru toho, kdo je vysluhuje, ale jedině působením Ducha 
Svatého a požehnáním Krista, který je ustanovil.1634

162. Co je svátost?
Svátost je svaté ustanovení, které Kristus ve své Církvi nařídil,1635 aby pro ty, kdo jsou ve smlouvě 
milosti,1636 vyjadřovalo, pečetilo a předkládalo1637 dobrodiní Jeho prostřednictví;1638 aby je 
posilovalo a zvětšovalo jejich víru a všechny ostatní milosti;1639 aby je zavazovalo k poslušnosti,1640 
dosvědčovalo a pěstovalo jejich lásku a vzájemné společenství1641 a odlišovalo je od těch, kteří ve 
smlouvě milosti nejsou.1642

163. Co je částmi svátosti?
Části svátosti jsou dvě; první je vnější a vnímatelné znamení, které se užívá podle Kristova 
vlastního ustanovení. Druhým je vnitřní a duchovní milost znamením vyjadřovaná.1643

164. Kolik svátostí Kristus pod Novou smlouvou ve své Církvi ustanovil?
Pod Novou smlouvou Kristus ve své Církvi ustanovil pouze dvě svátostí, křest a večeři Páně.1644

165. Co je křest? 
Křest je svátost Nové smlouvy, v níž Kristus nařídil, aby obmytí vodou ve jménu Otce, Syna a 
Ducha Svatého1645 bylo znamením a pečetí vštípení v Něho samého,1646 odpuštění hříchů skrze Jeho 
krev,1647 obnovení a znovuzrození Jeho Duchem;1648 přijetí za Boží dítě1649 a vzkříšení k věčnému 
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životu;1650 jím jsou pokřtění slavnostně připojeni k viditelné Církvi1651 a vstupují do otevřeného a 
vyznávaného závazku, že budou cele a jedině Pánovi.1652

166. Komu má být křest vysluhován?
Křest nemá být vysluhován nikomu, kdo stojí mimo viditelnou Církev a nepatří do smlouvy 
zaslíbení, dokud nevyzná svou víru v Krista a poslušnost vůči Němu;1653 malé děti, jejichž rodiče, 
nebo jeden z nich, vyznávají víru v Krista a poslušnost vůči Němu, jsou v tomto ohledu ve smlouvě 
a mají být pokřtěny.1654

167. Jak máme svůj křest zužitkovat?
Potřebnou, ale velmi zanedbávanou povinnost zužitkovávat svůj křest máme naplňovat po celý svůj 
život, zvláště v čase pokušení a tehdy, když jsme přítomni křtu druhých,1655 a to tím, že budeme 
vážně a vděčně přemýšlet o jeho povaze a o cíli, k němuž jej Kristus ustanovil, o výsadách a 
dobrodiní jím udílených a zpečetěných a o své slavnostní přísaze, který jsme v něm složili;1656 tím, 
že budeme pokořeni svým hříšným poskvrněním, naším selháváním v tom, jak žijeme podle milosti 
křtu a jeho závazků, a tím, že jednáme v rozporu s nimi;1657 tím, že porosteme v jistotě odpuštění 
hříchů a ve všech dalších požehnáních touto svátostí nám zpečetěných;1658 tím, že budeme čerpat 
sílu ze smrti a vzkříšení Krista, do kterého jsme byli pokřtěni, k umrtvování hříchu a ožívání 
milosti;1659 a tím, že budeme usilovat o život z víry,1660 že budeme jednat ve svatosti a 
spravedlnosti1661 jako ti, kdo se ve křtu vzdali svých jmen Kristu,1662 a žít v bratrské lásce jako ti, 
kdo byli pokřtěni stejným Duchem v jedno tělo.1663

168. Co je večeře Páně?
Večeře Páně je svátost Nové smlouvy,1664 při které se udílením a přijímáním chleba a vína podle 
ustanovení Ježíše Krista zvěstuje Jeho smrt; a ti, kdo svátost přijímají hodným způsobem, se sytí 
Jeho tělem a krví ke svému duchovnímu živení a růstu v milosti;1665 přijímají potvrzení své jednoty 
a společenství s Ním;1666 dosvědčují a obnovují svou vděčnost1667 a svůj závazek vůči Bohu1668 a 
svou vzájemnou lásku a obecenství jeden s druhým jakožto údy téhož mystického těla.1669

169. Jaký Kristus ustanovil, že mají být chléb a víno ve svátosti večeře Páně vysluhovány a 
přijímány?
Kristus ustanovil, aby služebnici Jeho Slova při vysluhování této svátostí Večeře Páně oddělili chléb
a víno od běžného užívání slovem ustanovení, díkůvzdáním a modlitbou; aby brali a lámali chléb a 
podávali jak chléb, tak víno účastníkům, kteří mají podle stejného ustanovení brát a jíst chléb a pít 

1650 1. Kor 15:29; Ř 6:5.
1651 1. Kor 12:13.
1652 Ř 6:4.
1653 Sk 2:38; 8:36-37.
1654 Gen 17:7, 9; Ga 3:9, 14; Ko 2:11-12; Sk 2:38-39; Ř 4:11-12; 11:16; 1. Kor 7:14; Mt 28:19; L 18:15-16.
1655 Ko 2:11-12; Ř 6:4, 6, 11.
1656 Ř 6:3-5.
1657 1. Kor 1:11-13; Ř 6:2-3.
1658 Ř 4:11-12; 1. Pt 3:21.
1659 Ř 6:3-5.
1660 Ga 3:26-27.
1661 Ř 6:22.
1662 Sk 2:38.
1663 1. Kor 12:13, 25-27.
1664 L 22:20.
1665 Mt 26:26-28; 1. Kor 11:23-26.
1666 1. Kor 10:16.
1667 1. Kor 11:24.
1668 1. Kor 10:14-16, 21.
1669 1. Kor 10:17.



víno ve vděčné připomínce toho, že Kristovo tělo bylo zlomeno a vydáno a Jeho krev prolita za 
ně.1670

170. Jak se ti, kdo se přijímají večeři Páně hodným způsobem, v ní sytí Kristovým tělem a 
krví?
Kristovo tělo a krev sice ve večeři Páně tělesně ani pozemsky přítomny v chlebu a vínu, s nimi nebo
pod nimi,1671 ale jsou duchovně přítomny víře přijímajícího, a to neméně pravdivě a skutečně než 
jsou prvky samy jeho vnějším smyslům,1672 takže ti, kteří se hodným způsobem účastní svátosti 
večeře Páně, se v ní sytí Kristovým tělem a krví ne tělesným a pozemským, ale duchovním 
způsobem, a přece pravdivě a skutečně,1673 zatímco vírou přijímají a pro sebe užívají Krista 
ukřižovaného a všechna dobrodiní Jeho smrti.1674

171. Jak se mají ti, kdo přijímají svátost večeře Páně předem připravit, než k ní přijdou?
Účastnící Večeře Páně se mají předtím, než k ní přijdou, připravit tak, že budou zkoumat sami 
sebe,1675 zda jsou v Kristu,1676 že budou zkoumat své hříchy a nedostatky,1677 pravdu a míru svého 
poznání,1678 víry1679 a pokání;1680 lásky vůči Bohu a bratrům,1681 dobročinnost vůči všem lidem,1682 
odpouštění všem, kdo jim ublížili;1683 svou touhu po Kristu1684 a po nové poslušnosti;1685 a tím, že 
budou obnovovat své uplatňování těchto milostí1686 vážným rozjímáním1687 a horlivou modlitbou.1688

172. Může k večeři Páně přistupovat člověk, který pochybuje o tom, že je v Kristu, nebo o 
tom, že je náležitě připraven?
Člověk, který pochybuje o tom, že je v Kristu, nebo o tom, že je náležitě přípraven pro svátost 
večeře Páně, může mít skutečný podíl v Kristu, i když si jím ještě není jist;1689 a v Božích očích jej 
má, jestliže je náležitě zdrcen uvědoměním tohoto nedostatku1690 a upřímně touží být nalezen v 
Kristu1691 a opustit nepravost;1692 v takovém případě (protože zaslíbení jsou dána a tato svátost 
ustanovena k úlevě i slabých a pochybujících křesťanům)1693 má naříkat nad svou nevěrou,1694 
namáhat se na rozptýlení svých pochybností;1695 a čině toto, může a má přistoupit k večeři Páně, aby
mohl být dále posílen.1696

1670 1. Kor 11:23-24; Mt 26:26-28; Mk 14:22-24; L 22:19-20.
1671 Sk 3:21.
1672 Mt 26:26, 28.
1673 1. Kor 11:24-29.
1674 1. Kor 10:16.
1675 1. Kor 11:28.
1676 2. Kor 13:5.
1677 1. Kor 5:7; Ex 12:15.
1678 1. Kor 11:29.
1679 1. Kor 13:5; Mt 26:28.
1680 Za 12:10; 1. Kor 11:31.
1681 1. Kor 10:16-17; Sk 2:46-47.
1682 1. Kor 5:8; 11:18, 20.
1683 Mt 5:23-24.
1684 Iz 55:1; J 7:37.
1685 1. Kor 5:7-8.
1686 1. Kor 11:25-26, 28; Žd 10:21-22, 24; Ž 26:6.
1687 1. Kor 11:24-25.
1688 2. Le 30:18-19; Mt 26:26.
1689 Iz 50:10; 1. J 5:13; Ž 77:1-12; 88; Jon 2:5, 8.
1690 Iz 54:7-10; Mt 5:3-4; Ž 31:23; 73:13, 22-23.
1691 Fp 3:8-9; Ž 10:17; 42:2-3, 6, 12.
1692 2. Tim 2:19; Iz 50:10; Ž 66:18-20.
1693 Iz 40:11, 29, 30; Mt 11:28; 12:20; 26:28.
1694 Mk 9:24.
1695 Sk 2:37; 16:30.
1696 Ř 4:11; 1. Kor 11:28.



173. Může někomu, kdo vyznává víru a touží přijít k Pánově večeři, v tom být bráněno?
Těm, o nichž je známo, že jsou nevědoucí nebo že žijí pohoršlivým životem, můžeme a máme, bez 
ohledu na jejich vyznání víry a touhu k večeři Páně přistupovat, z moci, kterou Kristus své Církvi 
dal,1697 svátost odepřít, dokud nepřijmou poučení a neprojeví svou nápravu.1698

174. Co je požadováno od těch, kdo přijímají svátost večeře Páně v čase jejího vysluhování?
Od těch, kdo přijímají svátost večeře Páně je požadováno, aby během jejího vysluhování se vší 
svatou úctou a pozorností očekávali na Boha v této svátosti,1699 aby pečlivě dodržovali svátostné 
prvky a skutky,1700 pozorně rozsuzovali Pánovo tělo,1701 s láskou přemítali o Jeho smrti a 
utrpeních1702 a tím se rozněcovali k zápalu při uplatňování svých milostí,1703 aby soudili sami 
sebe,1704 truchlili pro své hříchy,1705 vážně hladověli a žíznili po Kristu,1706 sytili se Jím skrze víru,1707

přijímali z Jeho plnosti,1708 skládali svou důvěru v Jeho zásluhy,1709 radovali se v Jeho lásce,1710 
vzdávali dík za Jeho milost,1711 za obnovu své smlouvy s Bohem1712 a lásku ke všem svatým.1713

175. Co je povinností křesťanů poté, co přijali svátost večeře Páně?
Povinností křesťanů poté, co přijali svátost večeře Páně, je, aby vážně posoudili, jak se při ní 
chovali a s jakým výsledkem:1714 byli-li oživeni a potěšeni, aby za to Bohu žehnali1715 a snažně 
prosili, aby tento stav přetrvával,1716 aby se vyvarovali opakování svých pádů,1717 aby splnili své 
sliby1718 a povzbuzovali se k časté účasti na této svátosti;1719 jestliže však neshledávají žádná 
stávající dobrodiní, aby důkladněji posoudili svou přípravu na svátost a chování při ní;1720 shledají-li
před Bohem a před svým svědomím vše v pořádku, mají očekávat, že se ovoce dostaví v pravý 
čas;1721 pokud vidí, že v něčem selhali, mají tím být pokořeni1722 a příště přistupovat s větší 
pečlivostí a přičinlivostí.1723

176. V čem se svátosti křtu a Večeře Páně shodují?
Svátosti křtu a Večeře Páně se shodují v tom, že v autorem obou je Bůh,1724 že duchovní stránkou 

1697 1. Kor 5, 11; Mt 7:6; Ju 1:23; 1. Tim 5:22.
1698 2. Kor 2:7.
1699 Lev 10:3; Žd 12:28; Ž 5:8; 1. Kor 11:17, 26-27.
1700 Ex 24:8; Mt 26:28.
1701 1. Kor 11:29.
1702 L 22:19.
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1704 1. Kor 11:31.
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1706 Zj 22:17.
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1708 J 1:16.
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1711 Ž 22:27.
1712 Jer 50:5; Ž 50:5.
1713 Sk 2:42.
1714 Ž 28:7; 85:9; 1. Kor 11:17, 30-31.
1715 2. Le 30:21-23, 25-26; Sk 2:42, 46-47.
1716 Ž 36:11; Pís 3:4; 1. Le 29:18.
1717 1. Kor 10:3-5, 12.
1718 Ž 50:14.
1719 1. Kor 11:25-26; Sk 2:42, 46.
1720 Pís 5:1-3, 5-6; Kaz 4:17; 5:1-5.
1721 Ž 42:6, 9; 43:3-5; 123:1-2.
1722 2. Le 30:18-19; Iz 1:16, 18.
1723 2. Kor 7:11; 1. Le 15:12-14.
1724 Mt 28:19; 1. Kor 11:23.



obou je Kristus a Jeho dobrodiní,1725 že obě jsou pečetí téže smlouvy,1726 mají být udíleny služebníky
evangelia a nikým jiným1727 a mají být v Církvi Kristově konány až do Jeho druhého příchodu.1728

177. Čím se svátosti křtu a Večeře Páně od sebe liší? 
Svátosti křtu a večeře Páně se od sebe liší v tom, že křest má být vysluhován pouze, a to vodou, aby
byl znamením a pečetí našeho znovuzrození a naroubování do Krista,1729 a to i v případě 
nemluvňat;1730 oproti tomu večeře Páně má být vysluhována často, a to s chlebem a vínem, které 
představují a ukazují Krista jako duchovní pokrm duše1731 a potvrzují naše setrvávání a růst v 
Něm,1732 těm, kdo mají náležitý věk a schopnost na to, aby mohli sami sebe zkoumat.1733

178. Co je modlitba?
Modlitba je obětování našich vlastních žádostí Bohu,1734 ve jménu Ježíše Krista1735 a skrze pomoc 
Jeho Ducha,1736 kdy i vyznáváme své hříchy1737 a vděčně si uvědomujeme Jeho milosrdenství.1738

179. Máme se modlit pouze k Bohu?
Jelikož jen Bůh sám je schopen zkoumat srdce,1739 slyšet prosby,1740 odpouštět hříchy1741 a naplňovat 
touhy všech lidí,1742 jelikož jen Jemu máme věřit1743 a jen Jeho uctívat bohoslužbou,1744 modlitbu, 
která je její zvláštní součástí,1745 smí být všemi směřována pouze Jemu samotnému1746 a k nikomu 
jinému.1747

180. Co znamená modlit se ve jménu Ježíše Krista? 
Modlit se ve jménu Ježíše Krista znamená modlit se v poslušnosti vůči Jeho přikázáním a s důvěrou
v Jeho zaslíbení, žádat milosrdenství kvůli Němu,1748 a to ne pouhým vyslovováním Jeho jména,1749 
ale tak, že od Krista a Jeho prostřednictvím čerpáme povzbuzení k modlitbě a odvahu, sílu a naději, 
že v modlitbě budeme přijatí.1750

181. Proč se máme modlit ve jménu Ježíše Krista? 
Hříšnost člověka a jeho vzdálenost od Boha, kterou tuto hříšnost způsobuje, jsou tak veliké, že 
nemůžeme vstoupit do Jeho přítomnosti bez prostředníka;1751 a jelikož na nebi ani na zemi není k 

1725 Ř 6:3-4; 1. Kor 10:16.
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tomuto slavnému dílu ustanovený ani vhodný nikdo jiný než Kristus sám,1752 máme se modlit jen v 
Jeho jménu a v žádném jiném.1753

182. Jak nám Duch pomáhá se modlit?
Protože nevíme, za co se modlit, Duch nám pomáhá v našich slabostech tím, že nás uschopňuje 
pochopit, za koho, za co a jak se máme modlit; pracuje v našich srdcích (i když ne u každého, ne 
vždycky a ne ve stejné míře) a oživuje v nich ta porozumění, city a milosti, jichž je zapotřebí ke 
správnému konání této povinností.1754

183. Za koho se máme modlit?
Máme se modlit za Církev Kristovu po celém světě;1755 za všechny světské autority1756 a služebníky 
Církve;1757 za sebe,1758 za bratry a sestry,1759 ano i za naše nepřátele;1760 za všechny lidi žijící nyní1761 i
ty, kteří budou žít v budoucnosti;1762 ne však za mrtvé1763 ani za ty, o nichž víme, že zhřešili hříchem 
ke smrti.1764

184. Za co se máme modlit?
Máme se modlit za všechno, co směřuje ke slávě Boží,1765 k blahu Církve1766 a dobru našemu1767 i 
druhých,1768 ale za nic nezákonného.1769

185. Jak se máme modlit? 
Máme se modlit s uctivým vědomím Božího majestátu1770 a s hlubokým uvědoměním své vlastní 
nehodnosti,1771 nouze1772 a hříchů,1773 s kajícím,1774 vděčným1775 a širokým srdcem,1776 s 
pochopením,1777 vírou,1778 upřímností,1779 vroucností,1780 láskou1781 a vytrvalostí,1782 máme na Něj 
očekávat1783 a pokorně se podřizovat Jeho vůli.1784
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186. Jaké pravidlo dal Bůh pro naše usměrnění v povinnosti modlitby?
Celé Slovo Boží je užitečné k tomu, aby nás směřovalo v povinnost modlitby;1785 zvláštním vzorem 
pak je modlitba, kterou náš Spasitel Kristus učil své učedníky, často nazývaná „modlitba Páně“.1786

187. Jak má modlitba Páně páně být užívána?
Modlitba Páně není jen návodem a vzorem, podle kterého bychom se měli řídit při ostatních 
modlitbách, ale můžeme se ji přímo modlit, a to s porozuměním, vírou, bázní a dalšími ctnostmi, 
potřebnými ke správnému konání povinnosti modlit se.1787

188. Z kolika částí se modlitba Páně skládá?
Modlitba Páně se skládá ze tří částí, z úvodu, proseb a závěru.

189. Co nás učí úvod modlitby Páně? 
Úvod modlitby Páně (vyjádřený slovy „Otče náš, kterýž jsi na nebesích“)1788 nás učí, když se 
modlíme, přistupovat k Bohu jako děti s důvěrou v Jeho otcovskou dobrotivost a náš podíl na ní,1789 
s bázní a všemi dalšími dětskými sklony,1790 nebeskými city1791 a pravým pochopením Jeho 
svrchované moci, majestátu a laskavé blahosklonnosti;1792 také se učíme modlit s druhými a za 
druhé.1793

190. Za co se modlíme v první prosbě?
V první prosbě (kterou je „Posvěť se jméno Tvé")1794 vyznáváme, že my i všichni ostatní lidé jsme 
úplně neschopni a neochotni vzdát Bohu náležitou čest,1795 a modlíme se, aby Bůh svou milostí nás i
ostatní lidi uschopnil a naklonil k tomu, abychom poznali, uznali a vysoce si vážili Jeho samého,1796 
Jeho titulů,1797 atributů,1798 ustanovení, Slova,1799 skutků a všeho ostatního, čím se ráčí dávat se 
poznat;1800 a oslavovali Ho svými myšlenkami, slovy1801 i skutky;1802 aby bránil ateismu,1803 
ignorantství,1804 modloslužbě,1805 světskosti1806 a všemu, co Ho zneucťuje,1807 a odstranil to, a aby 
svou všepřemáhající prozřetelností všechno řídil a použil ke své vlastní slávě.1808

191. Za co se modlíme v druhé prosbě?
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V druhé prosbě (kterou je „Přijď Království Tvé")1809 vyznáváme, že my sami i celé lidstvo jsme ze 
své přirozenosti pod nadvládou hříchu a Satana,1810 a modlíme se, aby bylo království hříchu a 
Satana zničeno,1811 aby se evangelium šířilo po celém světě,1812 aby byli povoláni Židé1813 a aby byla 
přivedena plnost pohanů;1814 aby Církev byla vystrojena všemi služebníky, úřady a ustanoveními 
evangelia,1815 aby byla očištěna od zkaženosti,1816 podporována a chráněna světskými autoritami;1817 
aby mohla být Kristova ustanovení čistě vykonávána a učiněna účinnými k obrácení těch, kdo jsou 
ještě ve svých hříších, a k utvrzen, potěšení a budování těch, kdo již byli obráceni;1818 aby Kristus 
vládl v našich srdcích zde1819 a uspíšil dobu svého druhého příchodu a naší vlády s Ním navěky,1820 a
aby ráčil tak spravovat kralování své moci po celém světě, aby bylo nejlépe dosaženo těchto cílů.1821

192. Za co se modlíme ve třetí prosbě? 
Ve třetí prosbě (kterou je „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemí")1822 vyznáváme, že my i ostatní 
lidé jsme ze své přirozenosti nejen zcela neschopni a neochotni poznat a konat Boží vůli,1823 ale že i 
máme sklony bouřit se proti Jeho Slovu,1824 stěžovat si a reptat proti Jeho prozřetelnosti1825 a jsme 
cele náchylní konat vůli těla a ďábla;1826 modlíme se, aby Bůh od nás i ostatních lidí svým Duchem 
vzal veškerou slepotu,1827 slabost,1828 neochotu1829 a zvrácenost srdce;1830 a aby nás svou milostí 
uschopnil a učinil ochotnými poznávat a konat Jeho vůli a ve všem se jí podřizovat,1831 a to s 
takovou pokorou,1832 radostí,1833 věrností,1834 přičinlivostí,1835 horlivostí,1836 upřímností1837 a 
stálostí,1838 jako to dělají andělé v nebi.1839

193. Za co se modlíme ve čtvrté prosbě?
Ve čtvrté prosbě (kterou „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“)1840 vyznáváme, že jsme v Adamovi a 
svým vlastním hříchem ztratili právo na všechna vnější požehnání tohoto života a že zasluhujeme, 
aby nám je Bůh zcela odňal a aby nám byla prokletím, když je užíváme;1841 že nás nemohou 

1809 Mt 6:10.
1810 Ef 2:2-3.
1811 Ž 68:2, 19; Zj 12:10-11.
1812 2. Te 3:1.
1813 Ř 10:1.
1814 J 17:9, 20; Ř 11:25-26; Ž 67.
1815 Mt 9:38; 2. Te 3:1.
1816 Mal 1:11; Sof 3:9.
1817 1. Tim 2:1-2.
1818 Sk 4:29-30; Ef 6:18-20; Ř 15:29-30, 32; 2. Te 1:11; 2. Te 2:16-17.
1819 Ef 3:14-20.
1820 Zj 22:20.
1821 Iz 63:20; 64:1; Zj 4:8-11.
1822 Mt 6:10.
1823 Ř 7:18; Jb 21:14; 1. Kor 2:14.
1824 Ř 8:7.
1825 Ex 17:7; Num 14:2.
1826 Ef 2:2.
1827 Ef 1:17-18.
1828 Ef 3:16.
1829 Mt 26:40-41.
1830 Jer 31:18-19.
1831 Ž 119:1, 8, 35-36; Sk 21:14.
1832 Mi 6:8.
1833 Ž 100:2; Jb 1:21; 2. S 15:25-26.
1834 Iz 38:3.
1835 Ž 119:4-5.
1836 Ř 12:11.
1837 Ž 119:80.
1838 Ž 119:112.
1839 Iz 6:2-3; Ž 103:20-21; Mt 18:10. 
1840 Mt 6:11.
1841 Gen 2:17; 3:17; Ř 8:20-22; Jer 5:25; Dt 28:15-69.



zachovat ani ona sama o sobě,1842 a že si je ani my svými zásluhami1843 nebo vlastním úsilím 
nemůžeme opatřit;1844 že však máme sklon po nich toužit,1845 získávat 1846 a užívat je nezákonně;1847 
modlíme se sami za sebe i za ostatní lidi, abychom se s očekáváním na Boží prozřetelnost a 
každodenním použitím zákonných prostředků mohli radovat z jejich přiměřeného množství jako 
Jeho svobodně daného daru podle Jeho otcovské moudrosti;1848 aby tato jeho péče přetrvávala 
požehnala nám ve svatém a spokojeném užívání těchto požehnání1849 a dala nám v nich potěšení;1850 
a abychom byli uchráněni všeho, co je v rozporu s naší vezdejší posilou a potěchou.1851

194. Za co se modlíme v páté prosbě? 
V páté prosbě (kterou je „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“)1852 
vyznáváme, že jsme my i ostatní lidé vinni prvotním i svým vlastním hříchem, a tím jsme se stali 
dlužníky Boží spravedlnosti, a že ani my, ani žádné jiné stvoření nemůže dát ani nejmenší 
zadostiučinění za tento dluh;1853 modlíme se za sebe i za ostatní lidi, aby Bůh ze své svobodné 
milosti, skrze Kristovu poslušnost a zadostiučinění, pochopenou a přivlastněnou skrze víru, nás 
zprostil viny i trestu za hřích,1854 přijal nás ve svém Milovaném,1855 pokračoval ve své přízni a 
milosti vůči nám,1856 odpouštěl nám naše každodenní selhání1857 a plnil nás pokojem a radostí tím, že
nám každý den bude dávat více a více jistoty odpuštění;1858 odvahu k tomu, abychom o toto prosili, 
a povzbuzení, abychom to očekávali, nám dává to, když sami v sobě máme to svědectví, že ze srdce
odpouštíme druhým jejich provinění.1859

195. Za co se modlíme v šesté prosbě? 
V šesté prosbě (kterou je „A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého“)1860 vyznáváme, že 
nejmoudřejší, nejspravedlivější a nejmilostivější Bůh může z rozmanitých svatých a spravedlivých 
důvodů řídit věci tak, že můžeme být napadeni, poraženi a na určitý čas zajati pokušeními;1861 že 
Satan,1862 svět1863 a tělo jsou připraveni nás mocně stáhnout na scestí a polapit1864 a že my, i potom, 
co nám byly odpuštěny naše hříchy, pro svou zkaženost,1865 slabost a nedostatek opatrnosti,1866 
můžeme být nejen být vystaveni pokušení a ochotní se pokušením vystavovat,1867 ale že ani sami ze 
sebe nejsme schopní a ochotní jim odolat, vyprostit se z nich a zužitkovat je k dobrému,1868 a že si 

1842 Dt 8:3.
1843 Gen 32:11.
1844 Dt 8:17-18.
1845 Jer 6:13; Mk 7:21-22.
1846 Oz 12:8.
1847 Jk 4:3.
1848 Gen 28:20; 43:12-14; Ef 4:28; 2. Te 3:11-12; Fp 4:6.
1849 1. Tim 4:3-5.
1850 1. Tim 6:6-8.
1851 Př 30:8-9.
1852 Mt 6:12.
1853 Ř 3:9-22; Mt 18:24-25; Ž 130:3-4.
1854 Ř 3:24-26; Žd 9:22.
1855 Ef 1:6-7.
1856 2. Pt 1:2.
1857 Oz 14:3; Jer 14:7.
1858 Ř 15:13; Ž 51:9-12, 14.
1859 L 11:4; Mt 6:14-15; 18:35.
1860 Mt 6:13.
1861 2. Le 32:31.
1862 1. Le 21:1.
1863 L 21:34; Mk 4:19.
1864 Jk 1:14.
1865 Ga 5:17.
1866 Mt 26:41.
1867 Mt 26:69-72; Ga 2:11-14; 2. Le 18:3; 2. Le 19:2.
1868 Ř 7:23-24; 1. Le 21:1-4; 2. Le 16:7-10.



zasloužíme, abychom byli ponecháni v jejich moci.1869 Modlíme se, aby Bůh ovládal svět a všechno 
v něm,1870 podmaňoval naše tělo,1871 omezoval Satana,1872 řídil všechny věci,1873 poskytoval všechny 
prostředky milostí, požehnal je1874 a oživil nás k bdělosti při jejich užívání tak, abychom my i 
všechen Jeho lid mohli být Jeho prozřetelností uchráněni od pokušení k hříchu;1875 nebo, pokud 
jsme pokoušeni, abychom byli Jeho Duchem mocně podepřeni a uschopněni obstát v hodině 
pokušení;1876 nebo, padneme-li, aby nás z pokušení opět pozvedl a vysvobodil1877 a aby nám dal 
posvěcené použití tohoto pokušení k dobrému;1878 aby naše posvěcení a spása byly 
zdokonalovány,1879 aby byl Satan sražen pod naše nohy1880 a abychom my byli navždy plně 
osvobozeni od hříchu, pokušení a všeho zlého.1881

196. Co nás učí závěr modlitby Páně?
Závěr modlitby Páně (kterou je „Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen“)1882 nás učí 
posilovat své prosby argumenty,1883 které máme čerpat ne z nějaké své vlastní hodnoty, ani z 
hodnoty jiného stvoření, ale z Boha;1884 k modlitbám máme připojovat chvály,1885 Bohu samotnému 
připisovat věčnou svrchovanost, všemohoucnost a slavnou dokonalost;1886 vzhledem k tomu všemu, 
protože je schopen a ochoten nám pomocí,1887 Ho máme, povzbuzeni vírou, o pomoc žádat1888 a 
pokojně na Něj spoléhat, že naše prosby vyslyší.1889 Na potvrzení této naší touhy a jistoty říkáme 
Amen.1890

WESTMINSTERSKÝ KRATŠÍ KATECHISMUS

1. Co je nejvyšším cílem člověka?
Nejvyšším cílem člověka je oslavovat Boha (1) a věčně se z Něj radovat (2).

(1) Ž 86:9; Iz 60:21; Ř 11:36; 1. Kor 6:20; 10:31; Zj 4:11.
(2) Ž 16:5-11; 144:15; Iz 12:2; L 2:10; Fp 4:4; Zj 21:3-4.

2. Jaké pravidlo nám Bůh dal, aby nám ukázal, jak Jej máme oslavovat a radovat se z Něj?
Slovo Boží, které tvoří Písma Starého a Nového zákona (3), je jediným pravidlem, které nám 
ukazuje, jak Boha oslavovat a radovat se z Něj (4).

1869 Ž 81:12-13.
1870 J 17:15.
1871 Ž 51:12; Ž 119:133.
1872 2. Kor 12:7-8.
1873 1. Kor 10:12-13.
1874 Žd 13:20-21.
1875 Mt 26:41; Ž 19:14.
1876 Ef 3:14-17; 1. Te 3:13; Ju 1:24.
1877 Ž 51:14.
1878 1. Pt 5:8-10.
1879 2. Kor 13:7, 9.
1880 Ř 16:20; Za 3:2; L 22:31-32.
1881 J 17:15; 1. Te 5:23.
1882 Mt 6:13.
1883 Ř 15:30.
1884Da 9:4, 7-9, 16-19.
1885Fp 4:6.
18861. Le 29:10-13.
1887Ef 3:20-21; L 11:13.
18882. Le 22:6.
18892. Le 14:10.
18901. Kor 14:16; Zj 22:20-21.



(3) Mt 19:4-5; Gen 2:24; L 24:27, 44; 1. Kor 2:13; 1. Kor 14:37; 2. Pt 1:20-21; 2. Pt 3:2, 15-16.
(4) Dt 4:2; Ž 19:8-12; Iz 8:20; J 15:11; 20:30-31; Sk 17:11; 2. Tim 3:15-17; 1. J 1:4.

3. Co je podstatou učení Bible?
Podstatou učení Bible je, čemu má člověk o Bohu věřit (5) a co Bůh od člověka požaduje (6).

(5) Gen 1:1, J 5:39; 20:31, Ř 10:17; 2. Tim 3:15. 
(6) Dt 10:12-13; Joz 1:8; Ž 119:105; Mi 6:8; 2. Tim 3:16-17.

4. Kdo je Bůh?
Bůh je Duch (7), nekonečný (8), věčný (9) a neměnný (10) ve svém bytí (11), moudrosti (12), moci 
(13), svatosti (14), spravedlnosti (15), dobrotě (16) a pravdě (17). 

(7) Dt 4:15-19; L 24:39; J 1:18; 4:24; Sk 17:29.
(8) 1. Kr 8:27; Ž 139:7-10; 145:3; 147:5; Jer 23:24; Ř 11:33-36.
(9) Dt 33:27; Ž 90:2; 102:12, 24-27; Zj 1:4, 8.
(10) Ž 33:11; Mal 3:6; Žd 1:12; 6:17-18; Žd 13:8, Jk 1:17.
(11) Ex 3:14; Ž 115:2-3; 1. Tim 1:17, 6:15-16.
(12) Ž 104:24; Ř 11:33-34; Žd 4:13; 1. J 3:20.
(13) Gen 17:1; Ž 62:12; Jer 32:17; Mt 19:26; Zj 1:8.
(14) Abd 1:13; 1. Pt 1:15-16; 1. J 3:3, 5; Zj 15:4.
(15) Gen 18:25; Ex 34:6-7; Dt 32:4; Ž 96:13; Ř 3:5, 26.
(16) Ž 103:5; 107:8; Mt 19:17; Ř 2:4.
(17) Ex 34:6; Dt 32:4; Ž 86:15; 117:2; Žd 6:18.

5. Existuje více bohů než jeden?
Existuje pouze jediný (18) živý a skutečný Bůh (19).

(18) Dt 6:4; Iz 44:6, 45:21-22; 1. Kor 8:4-6.
(19) Jer 10:10; J 17:3; 1. Te 1:9; 1. J 5:20.

6. Kolik Osob je v Bohu?
V tomto Bohu jsou tři Osoby: Otec, Syn a Duch Svatý (20). Tyto tři Osoby jsou jediným Bohem, 
stejné ve své podstatě, rovné si v moci a slávě (21).

(20) Mt 3:16-17; Mt 28:19; 2. Kor 13:14; 1. Pt 1:2.
(21) Ž 45:7; J 1:1; 17:5; Sk 5:3-4; Ř 9:5; Ko 2:9; Ju 1:24-25.

7. Co jsou Boží ustanovení?
Boží ustanovení jsou Jeho věčné záměry, založené na rozhodnutí Jeho vůle, kterými pro svou slávu
předem určil všechno, co se stane (22).

(22) Ž 33:11; Iz 14:24; Sk 2:23; Ef 1:11-12.
 
8. Jak Bůh uskutečňuje svá ustanovení?
Bůh svá ustanovení uskutečňuje v díle stvoření a prozřetelnosti (23).
 
(23) Ž 148:8; Iz 40:26; Da 4:32; Sk 4:24-28; Zj 4:11.

9. Co je dílo stvoření?
Dílo stvoření je to, že Bůh učinil všechny věci z ničeho slovem své moci v šesti dnech (24) – a 



všechno učinil velmi dobré (25).

(24) Gen 1:1; Ž 33:6, 9; Žd 11:3.
(25) Gen 1:31. 

10. Jak Bůh stvořil člověka?
Bůh stvořil člověka, muže a ženu, ke svému vlastnímu obrazu (26), v poznání (27), spravedlnosti a 
svatosti (28), s nadvládou nad vším stvořením (29).
 
(26) Gen 1:27.
(27) Ko 3:10.
(28) Ef 4:24.
(29) Gen 1:28, Ž 8.

11. Co jsou Boží skutky prozřetelnosti?
Boží skutky prozřetelnosti je Jeho nejsvatější (30), nejmoudřejší (31) a nejmocnější (32) 
zachovávání (33) a řízení (34) všech Jeho stvoření a všech jejich skutků (35).

(30) Ž 145:17.
(31) Ž 104:24.
(32) Ž 1:3.
(33) Neh 9:6.
(34) Ef 1:19-22.
(35) Ž 36:7; Př 16:33; Mt 10:30.

12. Jaký jedinečný skutek prozřetelnosti vykonal Bůh vůči člověku ve stavu, v jakém ho 
stvořil?
Když Bůh stvořil člověka, vstoupil s ním do smlouvy života, která byla podmíněna dokonalou 
poslušností; pod trestem smrti člověku zakázal jíst ze stromu poznání dobrého a zlého (36).

(36) Gen 2:16-17; Jk 2:10. 

13. Zůstali naši první rodiče ve stavu, v jakém byli stvořeni?
Naši první rodiče, vydáni svobodě své vlastní vůle, padli ze stavu, v jakém byli stvořeni, tím, že
zhřešili proti Bohu (37).

(37) Gen 3:6-8, 13; 2. Kor 11:3.

14. Co je hřích?
Hřích je jakékoliv nedostatečné naplnění či přestoupení Božího Zákona (38).
 
(38) Lev 5:17; Jk 4:17; 1. J 3:4.

15. Jakým hříchem naši první rodiče padli ze stavu, ve kterém byli stvořeni?
Hříchem, kterým naši první rodiče padli ze stavu, ve kterém byli stvořeni, bylo to, že pojedli 
zakázané ovoce (39).

(39) Gen 3:6. 

16. Padlo v Adamově prvním přestoupení celé lidstvo?
Protože smlouva uzavřená s Adamem (40) se netýkala jen jeho, ale i jeho potomků, celé lidstvo, 
které z něj přirozeným způsobem pochází, v jeho prvním přestoupení zhřešilo v něm a padlo s ním 



(41).

(40) Gen 2:16-17; Jk 2:10.
(41) Ř 5:12-21; 1. Kor 15:22.

17. Do jakého stavu přivedl tento pád lidstvo?
Pád lidstvo přivedl do stavu hříchu a trápení (42).

(42) Gen 3:16-19, 23; Ř 3:16; 5:12; Ef 2:1.

18. V čem spočívá hříšnost stavu, do něhož člověk upadl?
Hříšnost stavu, do něhož člověk upadl, spočívá ve vině za Adamův první hřích (43), ve ztrátě 
původní spravedlnosti (44) a v porušení celé jeho přirozenosti (45), což se obvykle nazývá prvotním
hříchem, společně se všemi jednotlivými přestoupeními, která z prvotního hříchu vycházejí (46).

 
(43) Ř 5:12, 19.
(44) Ř 3:10; Ko 3:10; Ef 4:24.
(45) Ž 51:8; J 3:6; Ř 3:18; 8:7-8; Ef 2:3.
(46) Gen 6:5; Ž 53:3-5; Mt 15:19; Ř 3:10-18, 23; Ga 5:19-21; Jk 1:14–15. 

19. V čem spočívá bída stavu, do něhož člověk padl?
Veškeré lidstvo svým pádem ztratilo společenství s Bohem (47), je pod Jeho hněvem (48) a 
prokletím (49), a tak podléhá všem bědám a trápením tohoto života (50), smrti samotné (51) a 
věčným bolestem pekla (52).

(47) Gn 3:8, 24; J 8:34, 42, 44; Ef 2:12; 4:18.
(48) J 3:36; Ř 1:18; Ef 2:3; 5:6.
(49) Ga 3:10; Zj 22:3.
(50) Gen 3:16-19; Jb 5:7; Kaz 2:22-23; Ř 8:18-23.
(51) Ř 5:12, Ř 6:23.
(52) Mt 25:41, 46; 2. Te 1:9; Zj 14:9-11.

20. Nechal Bůh celé lidstvo, aby zahynulo ve stavu hříchu a trápení?
Bůh na základě svého zalíbení od věčnosti vyvolil některé k věčnému životu (53) a vstoupil do 
smlouvy milosti, že je ze stavu hříchu a trápení vysvobodí a přivede je do stavu spasení skrze 
Vykupitele (54).
 
(53) Sk 13:48; Ef 1:4-5; 2. Te 2:13-14.
(54) Gen 3:15; 17:7; Ex 19:5-6; Jer 31:31-34; Mt 20:28; 1. Kor 11:25; Žd 9:15.

21. Kdo je Vykupitelem Božích vyvolených?
Jediným Vykupitelem Božích vyvolených je Pán Ježíš Kristus (55), věčný Boží Syn (56), který se 
stal člověkem (57), který byl a nadále je Bohem a člověkem ve dvou rozdílných přirozenostech v 
jedné osobě, a to navěky (58).
 
(55) J 14:6; Sk 4:12; 1. Tim 2:5-6.
(56) Ž 2:7; Mt 3:17; 17:5; J 1:18.
(57) Iz 9:5; Mt 1:23; J 1:14; Ga 4:4.
(58) Sk 1:11; Ž 7:24-25. 



22. Jak se Kristus jakožto Boží Syn stal člověkem?
Kristus, Boží Syn, se stal člověkem tak, že přijal skutečné tělo a rozumnou duši (59), byl počat 
mocí Ducha Svatého v lůně Panny Marie, z níž se i narodil (60), avšak bez hříchu (61).
 
(59) Fp 2:7; Žd 2:14, 17.
(60) L 1:27, 31, 35.
(61) 2. Kor 5:21; Žd 4:15; 7:26; 1. J 3:5.

23. Jaké úřady Kristus jako náš Vykupitel vykonává?
Kristus jako náš Vykupitel vykonává úřady proroka (62), kněze (63) a krále (64), a to jak ve stavu 
svého pokoření i vyvýšení.

(62) Dt 18:18; Sk 2:33; 3:22-23; Žd 1:1-2.
(63) Žd 4:14-15; 5:5-6.
(64) Iz 9:5-6; L 1:32-33; J 18:37; 1. Kor 15:25.

24. Jak Kristus vykonává svůj úřad proroka?
Kristus vykonává svůj úřad proroka tím, že nám skrze své Slovo (65) a Ducha (66) zjevuje vůli 
Boží pro naše spasení (67).

(65) L 4:18-19, 21; Sk 1:1-2; Žd 2:3.
(66) J 15:26-27; Sk 1:8; 1. Pt 1:11.
(67) J 4:41-42; 20:30-31. 

25. Jak Kristus vykonává svůj úřad kněze?
Kristus koná svůj úřad kněze tak, že jednou provždy přinesl sám sebe jako jedinou oběť, aby 
uspokojil božskou spravedlnost (68) a smířil nás s Bohem (69), a jako kněz se za nás neustále 
přimlouvá (70).

(68) Iz 53; Sk 8:32-35; Žd 9:26-28; 10:12.
(69) Ř 5:10-11; 2. Kor 5:18; Ko 1:21-22.
(70) Ř 8:34; Žd 7:25; Ž 9:24.

26. Jak Kristus vykonává svůj úřad krále? 
Kristus koná svůj úřad krále tak, že nás podřizujeme sám sobě, vládne nám a brání nás (71), a 
omezuje a podrobuje si všechny své i naše nepřátele (72).

(71) Ž 110:3; Mt 28:18-20; J 17:2; Ko 1:13.
(72) Ž 2:6-9; 110:1-2; Mt 12:28; 1. Kor 15:24-26; Ko 2:15.

27. V čem spočívalo Kristovo pokoření?
Kristovo pokoření spočívalo v tom, že se narodil, a to do chudých poměrů (73), byl podroben 
zákonu (74) a utrpení tohoto života (75), Božímu hněvu (76) a prokleté smrti na kříži (77), že byl 
pohřben a zůstal na čas pod mocí smrti (78).

(73) L 2:7; 2. Kor 8:9; Ga 4:4.
(74) Ga 4:4.
(75) Iz 53:3; L 9:58; J 4:6; 11:35; Žd 2:18.
(76) Ž 22:2; Mt 27:46; Iz 53:10; 1. J 2:2.
(77) Ga 3:13; Fp 2:8.
(78) Mt 12:4; 1. Kor 15:3-4. 



28. V čem spočívá Kristovo vyvýšení?
Kristovo vyvýšení spočívalo v tom, že byl třetího dne vzkříšen z mrtvých (79), vystoupil na nebesa 
(80), usedl po pravici Boha Otce (81) a v poslední den přijde soudit svět (82).

(79) 1. Kor 15:4.
(80) Ž 68:19; Sk 1:11; Ef 4:8.
(81) Ž 110:1; Sk 2:33-34; Žd 1:3.
(82) Mt 16:27; Sk 17:31.

29. Jak dostáváme podíl na Kristem získaném vykoupení?
Na Kristem vydobytém vykoupení je nám dáván podíl skrze to, že nám ho účinně zprostředkuje 
Duch Svatý (83).

(83) Ti 3:4-7.

30. Jak nám Duch Svatý zprostředkovává Kristem vydobyté vykoupení?
Duch Svatý nám Kristem vydobyté vykoupení zprostředkovává tak, že v nás vypůsobí víru (84), a 
tak nás spojuje s Kristem v našem účinném povolání (85).

(84) Ř 10:17; 1. Kor 2:12-16; Ef 2:8; Fp 1:29.
(85) J 15:5; 1. Kor 1:9; Ef 3:17. 

31. Co je účinné povolání?
Účinné povolání je dílem Božího Ducha, který nás usvědčuje z našeho hříchu a naší bídy, osvěcuje 
naší mysl k poznání Krista (86), obnovuje naši vůli (87), a tak nás přesvědčuje a uschopňuje chopit 
se Ježíše Krista (88), kterého nám zdarma nabízí evangelium (89).

(86) Sk 26:18; 1. Kor 2:10-12; 2. Kor 4:6; Ef 1:17-18.
(87) Dt 30:6; Ez 36:26-27; J 3:5; Ti 3:5.
(88) J 6:44-45; Sk 16:14.
(89) Iz 45:22; Mt 11:28-30; Zj 22:17.

32. Jaké dobrodiní prožívají v tomto životě ti, kdo byli povoláni účinným povoláním?
Ti, kdo byli povoláni účinným povoláním, mají v tomto životě účast na ospravedlnění, osvojení, 
posvěcení a na dalších dobrodiních, které je v tomto životě doprovázejí nebo z nich vyplývají (90).

(90) Ř 8:30; 1. Kor 1:30; 1. Kor 6:11; Ef 1:5.

33. Co je ospravedlnění?
Ospravedlnění je skutek ničím nezasloužené Boží milosti (91), kterým nám Bůh odpouští všechny 
naše hříchy (92) a přijímá nás jako v Jeho očích spravedlivé (93), a to jedině pouze pro Kristovu 
spravedlnost, která je nám připsána (94) a kterou přijímáme samotnou vírou (95).
 
(91) Ř 3:24.
(92) Ř 4:6-8; 2. Kor 5:19.
(93) 2. Kor 5:21.
(94) Ř 4:6, 11; 5:19.
(95) Ga 2:16; Fp 3:9. 

34. Co je osvojení?
Osvojení je skutek ničím nezasloužené Boží milosti (96), jimž jsme přijati mezi Jeho děti a máme 
právo na všechny výsady Božích dětí (97).



 
(96) 1. J 3:1.
(97) J 1:12; Ř 8:17.

35. Co je posvěcení?
Posvěcení je dílem ničím nezasloužené Boží milosti (98), kterým jsme v celém člověku obnovováni
podle Božího obrazu (99) a jsme uschopňováni více a více umírat hříchu a žít spravedlnosti (100).

(98) Ez 36:27; Fp 2:13; 2. Te 2:13.
(99) 2. Kor 5:17; Ef 4:23-24; 1. Te 5:23.
(100) Ez 36:25-27; Ř 6:4, 6, 12, 14; 2. Kor 7:1; 1. Pt 2:24.

36. Jaká dobrodiní v tomto životě doprovázejí ospravedlnění, osvojení a posvěcení nebo z nich
vyplývají?
Dobra, která v tomto životě doprovázejí ospravedlnění, osvojení a posvěcení nebo z nich vyplývají, 
jsou jistota Boží lásky (101), pokoj svědomí (102), radost v Duchu Svatém (103), růst v milosti 
(104) a vytrvalost v ní až do konce (105).

(101) Ř 5:5.
(102) Ř 5:1.
(103) Ř 14:17.
(104) 2. Pt 3:18.
(105) Fp 1:6; 1. Pt 1:5. 

37. Jaká dobrodiní věřící přijímají od Krista v okamžiku smrti?
V okamžiku smrti jsou duše věřících učiněny dokonale svatými (106) a okamžitě přecházejí do 
slávy (107); jejich těla, neustále spojená s Kristem (108), odpočívají v jejich hrobech do vzkříšení 
(109).

(106) Žd 12:23.
(107) L 23:43; 2. Kor 5:6, 8; Fp 1:29.
(108) 1. Te 4:14.
(109) Da 12:2; J 5:28-29; Sk 24:15.

38. Jaká dobrodiní věřící přijímají od Krista při vzkříšení?
Při vzkříšení, v den soudu, věřící vstanou ve slávě (110), budou otevřeně přijati a zproštěni viny 
(111) a budou se v dokonalé požehnanosti těšit plné radosti z Boha (112), a to po celou věčnost 
(113).

(110) 1. Kor 15:42-43.
(111) Mt 25:33-34, 36.
(112) Ř 8:29; 1. J 3:2.
(113) Ž 16:11; 1. Te 4:17.

39. Co je povinností, jejíž plnění Bůh po člověku požaduje?
Povinností, jejíž plnění Bůh po člověku požaduje, je poslušnost vůči Jeho zjevené vůli (114).
 
(114) Dt 29:28; Mi 6:8; 1. J 5:2-3. 

40. Co Bůh na počátku zjevil člověku jako pravidlo poslušnosti?
Pravidlem poslušnosti, které Bůh na počátku zjevil člověku, byl morální zákon (115).
 



(115) Ř 2:14-15; 10:5.

41. Kde je morální zákon souhrnně obsažen? 
Morální zákon je souhrnně obsažen v Desateru přikázání (116).

(116) Dt 4:13; Mt 19:17-19.

42. Co je shrnutím Desatera přikázání?
Shrnutím Desatera přikázání je milovat Hospodina, našeho Boha, celým svým srdcem, celou svou 
duší, celou svou silou a celou svou myslí a milovat našeho bližního jako sebe sama (117).
 
(117) Mt 22:37-40. 

43. Jaké slova uvádějí Desatero přikázání?
Desatero přikázání uvádějí tato slova: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; Já jsem tě vyvedl z egyptské 
země, z domu otroctví“ (118).
 
(118) Ex 20:2; Dt 5:6.

44. Co nás tato úvodní slova Desatera přikázání učí?
Úvod k Desateru přikázání nás učí, že jelikož Hospodin je Pánem a naším Bohem a Vykupitelem, 
máme povinnost dodržovat všechna Jeho přikázání (119).
 
(119) L 1:74-75; 1. Pt 1:14-19.

45. Jak zní první přikázání?
První přikázání zní: „Nebudeš mít jiného boha přede Mnou.“ (120).
 
(120) Ex 20:3; Dt 5:7. 

46. Co první přikázání požaduje?
První přikázání požaduje, abychom Boha poznávali a uznávali jako jediného pravého Boha a 
našeho Boha; a abychom Ho podle toho uctívali a oslavovali. (121).

(121) 1. Le 28:9; Iz 45:20-25; Mt 4:10.

47. Co první přikázání zakazuje? 
První přikázání zakazuje popírat Boha (122), neuctívat a neoslavovat Jej jako pravého Boha (123) a 
našeho Boha (124) a vzdávat uctívání a slávu, která náleží jedině Bohu, komukoliv nebo čemukoliv 
jinému (125).

(122) Ž 14:1.
(123) Ř 1:20-21.
(124) Ž 81:11-12.
(125) Ez 8:16-18; Ř 1:25.

48. Co zvláštního nás učí slova „přede Mnou“ v prvním přikázání?
Slova „přede Mnou“ v prvním přikázání nás učí, že Bůh, který vidí všechno, si všímá hříchu a je 
velmi rozhořčen hříchem vztahování se k jakémukoliv jinému bohu (126).
 
(126) Dt 30:17-18; Ž 44:21-22; Ez 8:12. 



49. Jak zní druhé přikázání?
Druhé přikázání zní: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi 
nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin,
tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří 
Mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří Mě milují a Má přikázání 
zachovávají“ (127).

(127) Ex 20:4-6; Dt 5:8-10.

50. Co druhé přikázání požaduje?
Druhé přikázání požaduje, abychom přijímali, dodržovali a v čistotě a úplnosti vykonávali veškerá 
náboženské ustanovení a skutky uctívání, které Bůh předepsal ve svém Slově (128).

(128) Dt 12:32; Mt 28:20.

51. Co druhé přikázání zakazuje?
Druhé přikázání zakazuje uctívat Boha skrze zobrazení (129) nebo jakýmkoli jiným způsobem, 
který Bůh nepředepsal ve svém Slově (130).

(129) Dt 4:15-19; Ř 1:22-23.
(130) L 10:1-2; Jer 19:4-5; Ko 2:18-23. 

52. Jaké důvody jsou spojené s druhým přikázáním?
Důvody spojené s druhým přikázáním jsou Boží svrchovaná vláda nad námi (131), Jeho jedinečný 
vztah k nám (132) a horlivost, kterou má pro své vlastní uctívání (133).

(131) Ž 95:2-3, 6-7; 96:9-10.
(132) Ex 19:5; Ž 45:12; Iz 54:5.
(133) Ex 34:14; 1. Kor 10:22.

53. Jak zní třetí přikázání?
Třetí přikázání zní: „Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin 
nenechá bez trestu toho, kdo bere Jeho jméno nadarmo“ (134).
 
(134) Ex 20:7; Dt 5:11.

54. Co třetí přikázání požaduje?
Třetí přikázání požaduje svaté a uctivé užívání Božích jmen, Jeho titulů (135), atributů (136), 
ustanovení (137), Slova (138) a skutků (139).

(135) Dt 10:20; Ž 29:2; Mt 6:9.
(136) 1. Le 29:10-13; Zj 15:3-4.
(137) Sk 2:42; 1. Kor 11:27-28.
(138) Ž 138:2; Zj 22:18-19.
(139) Ž 107:21-22; Zj 4:11. 

55. Co třetí přikázání zakazuje?
Třetí přikázání zakazuje znesvěcování a zneužívání čehokoliv, skrze co se Bůh dává poznat (140).
 
(140) Lev 19:12; Mt 5:33-37; Jk 5:12.

56. Jaký důvod je spojený se třetím přikázáním?



Důvod spojený se třetím přikázáním je, že ačkoliv ti, kdo porušují toto přikázání, možná uniknou 
před lidským trestem, Hospodin, náš Bůh, nedovolí, aby unikli Jeho spravedlivému soudu (141).
 
(141) Dt 28:58-59; 1. S 3:13; 4:11.

57. Jak zní čtvrté přikázání?
Čtvrté přikázání zní: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat
všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat 
žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj 
host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v 
nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a posvětil ho“ (142).

(142) Ex 20:8-11; Dt 5:12-15. 

58. Co čtvrté přikázání požaduje?
Čtvrté přikázání požaduje, abychom tak, jak Bůh nařídil ve svém Slově, oddělovali Bohu stanovené
časy, a to konkrétně jeden celý den z každých sedmi, jako Jeho svatý den odpočinku (143).

(143) Ex 31:13, 16-17.

59. Který den týdne určil Bůh jako každotýdenní den odpočinku?
Od počátku světa až po vzkříšení Krista Bůh ustanovil jako týdenní den odpočinku sedmý den 
týdne [sobotu] (144). Od vzkříšení Krista a až do konce tohoto světa je jím první den týdne 
[neděle], který je křesťanským dnem odpočinku (145).
 
(144) Gn 2:2-3; Ex 20:11.
(145) Mk 2:27-28; Sk 20:7; 1. Kor 16:2; Zj 1:10.

60. Jak máme světit den odpočinku?
Den odpočinku máme světit tak, že celý den strávíme svatým odpočinkem, a to i od světských prací
a zábav, které jsou v jiné dny dovolené (146), a celý den věnujeme veřejnému a soukromému 
uctívání Boha (147), s výjimkou toho, co si vyžádají nezbytné povinnosti a skutky milosrdenství 
(148).

(146) Ex 20:10; Neh 13:15-22; Iz 58:13-14.
(147) Ex 20:8; Lev 23:3; L 4:16; Sk 20:7.
(148) Mt 12:1-13. 

61. Co čtvrté přikázání zakazuje?
Čtvrté přikázání zakazuje zanedbávání nebo nedbalé vykonávání uložených povinností a 
znesvěcování dne zahálkou nebo konáním čehokoliv, co je samo o sobě hříšné, či myšlenkami, 
slovy a skutky, které se věnují našim světským záležitostem a zábavám více, než je nutné (149).
 
(149) Neh 13:15-22; Iz 58:13-14; Am 8:4–6.

62. Jaké zdůvodnění je připojené ke čtvrtému přikázání?
Zdůvodněním čtvrtého přikázání je, že Bůh nám dovoluje, abychom šest dní v týdnu věnovali 
vlastní práci (150), sedmý den však jedinečným způsobem náleží Jemu, jak ukazuje Jeho vlastní 
příklad a požehnání dne odpočinku (151).

(150) Ex 20:9; 31:15; Lev 23:3.
(151) Gen 2:2-3; Ex 20:11; 31:17.



63. Jak zní páté přikázání? 
Páté přikázání zní: „Cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává 
Hospodin, tvůj Bůh“ (152).
 
(152) Ex 20:12; Dt 5:16. 

64. Co páté přikázání požaduje?
Páté přikázání požaduje, abychom zachovávali čest druhých a plnili své povinnosti tak, jak 
každému náleží v jeho postavení a vztazích, ať už ve vztahu k nadřízeným, podřízeným nebo sobě 
rovným (153).

(153) Ř 13:1, 7; Ef 5:21-22, 24; 6:1, 4-5, 9; 1. Pt 2:17.

65. Co páté přikázání zakazuje?
Páté přikázání zakazuje zanedbávání úcty nebo neúctu a vzpouru proti tomu, jak postavení druhých 
lidí nebo jejich vztah k nám vyžadují (154).

(154) Mt 15:4-6; Ř 13:8.

66. Jaké zdůvodnění je připojené k pátému přikázání?
Zdůvodnění připojené k pátému přikázání je zaslíbení dlouhého života a blahobytu všem těm, kteří 
je zachovávají (do té míry, do jaké to bude k Boží slávě a jejich dobru) (155).
 
(155) Ex 20:12; Dt 5:16; Ef 6:2-3. 

67. Jak zní šesté přikázání?
Šesté přikázání zní: „Nezavraždíš.“

(156) Ex 20:13; Dt 5:17.

68. Co šesté přikázání požaduje?
Šesté přikázání požaduje, abychom vyvinuli veškeré zákonné úsilí a snahy k zachování života 
vlastního i života jiných (157).
 
(157) Ef 5:28-29.

69. Co šesté přikázání zakazuje?
Šesté přikázání zakazuje vzít si svůj vlastní život nebo nespravedlivě připravit o život svého 
bližního nebo činit cokoli, co by k tomu vedlo (158).

(158) Gn 9:6; Mt 5:22; 1. J 3:15. 

70. Jak zní sedmé přikázání?
Sedmé přikázání zní: „Nesesmilníš.“ (159)

(159) Ex 20:14; Dt 5:18.

71. Co sedmé přikázání požaduje? 
Sedmé přikázání požaduje zachovávání čistoty a cudnosti naší i našich bližních, a to v srdci, ve 
slovech i skutcích. (160).



 
(160) 1. Kor 7:2-3, 5; 1. Te 4:3-5.

72. Co sedmé přikázání zakazuje?
Sedmé přikázání zakazuje veškeré nečisté a necudné myšlenky, slova a skutky. (161).
 
(161) Mt 5:28; Ef 5:3-4. 

73. Jak zní osmé přikázání?
Osmé přikázání zní: „Nepokradeš.“ (162)

(162) Ex 20:15; Dt 5:19.

74. Co osmé přikázání požaduje?
Osmé přikázání požaduje, abychom zákonným způsobem nabývali a rozmnožovali bohatství a 
vezdejší majetek svůj i druhých (163).

(163) Lev 23:35; Ef 4:28; Fp 2:4.

75. Co osmé přikázání zakazuje?
Osmé přikázání zakazuje vše, co nespravedlivě brání nebo by mohlo překážet a bránit bohatství a 
nabývání vezdejšího vlastnictví nás samých či našeho bližního (164).

(164) Př 28:19nn; Ef 4:28; 2. Te 3:10; 1. Tim 5:8.

76. Jak zní deváté přikázání?
Deváté přikázání zní: „Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.“ (165)

(165) Ex 20:16; Dt 5:20.

77. Co deváté přikázání požaduje?
Deváté přikázání požaduje dbát na pravdu a podporovat ji ve vztazích mezi lidmi a chránit dobrou 
pověst svou i svého bližního (166), obzvláště pak při vydávání svědectví (167).

(166) Za 8:16; Sk 25:10; 3. J 1:12.
(167) Př 14:5, 25.

78. Co deváté přikázání zakazuje?
Deváté přikázání zakazuje cokoliv, co škodí či brání pravdě, nebo cokoliv, co poškozuje dobré 
jméno nás nebo našich bližních (168).

(168) Lev 19:16; Ž 15:3; Př 6:16-19; L 3:14. 

79. Jak zní desáté přikázání?
Desáté přikázání zní: „Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého 
bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po 
ničem, co patří tvému bližnímu.“ (169)

 (169) Ex 20:17; Dt 5:21.

80. Co desáté přikázání požaduje?
Desáté přikázání požaduje, abychom byli plně spokojeni se svým postavením, s tím co jsme a 



máme (170), a abychom měli správný, láskyplný postoj ke svým bližním a všemu, co je jejich 
(171).

(170) Ž 34:2; Fp 4:11; 1. Tim 6:6; Žd 13:5.
(171) L 15:6-9, 11-32; Ř 12:15; Fp 2:4.

81. Co desáté přikázání zakazuje? 
Desáté přikázání zakazuje nespokojenost s tím, co jsme a máme (172), a závist nebo žal nad 
úspěchem bližních a každou nesprávnou touhu po čemkoliv, co je jejich (173).
 
(172) 1. Kor 10:10; Jk 3:14-16.
(173) Ga 5:26; Ko 3:5. 

82. Je nějaký člověk schopen dokonale dodržovat Boží přikázání? 
Po pádu není žádný člověk v tomto životě schopen dokonale dodržovat Boží přikázání, ale každý 
den je porušuje myšlenkami, slovy i skutky. (174)

(174) Gen 8:21; Ř 3:9-23.

83. Jsou všechna přestoupení zákona stejně ohavná? 
V Božích očích jsou některé hříchy horší než jiné, a to už samy o sobě i různým přitěžujícím 
okolnostem (175).
 
(175) Ez 8:6, 13, 15; Mt 11:20-24; J 19:11.

84. Co každý hřích zasluhuje?
Každý hřích zasluhuje Boží hněv a prokletí v tomto životě i v tom budoucím (176).

(176) Mt 25:41; Ga 3:10; Ef 5:6; Jk 2:10. 

85. Co od nás Bůh požaduje, abychom mohli uniknout Jeho hněvu a kletbě, které si svým 
hříchem zasluhujeme?
Abychom unikli Božímu hněvu a kletbě, které si svým hříchem zasluhujeme, Bůh od nás požaduje 
víru v Ježíše Krista, pokání k životu (177) a přičinlivé využívání všech vnějších prostředků, kterými
nám Kristus zprostředkovává dobrodiní vykoupení (178).

(177) Mk 1:15; Sk 20:21.
(178) Sk 2:38; 1. Kor 11:24-25; Ko 3:16.

86. Co je víra v Ježíše Krista?
Víra v Ježíše Krista je spásná milost (179), skrze kterou přijímáme Krista a spoléháme se jedině na 
Něj pro naše spasení, tak jak nám Ho předkládá evangelium (180).

(179) Ef 2:8-9; Ř 4:16.
(180) J 20:30-31; Ga 2:15-16; Fp 3:3-11.

87. Co je pokání k životu?
Pokání k životu je spásná milost (181), skrze kterou hříšník, na základě skutečného uvědomění si 
svého hříchu a pochopení Božího milosrdenství v Kristu (182), truchlí pro své hříchy, nenávidí je, 
odvrací se od nich k Bohu (183) a celou bytostí usiluje o novou poslušnost (184).

(181) Sk 11:18; 2. Tim 2:25.



(182) Ž 51:2-5; L 15:7-10; Sk 2:37.
(183) Jer 31:18-19; L 1:16-17; 1. Te 1:9.
(184) 2. Le 7:14; Ž 119:57-64; Mt 3:8; 2. Kor 7:10.

88. Kterými vnějšími a běžnými prostředky nám Kristus zprostředkovává dobrodiní 
vykoupení?
Vnějšími a běžnými prostředky, kterými nám Kristus zprostředkovává dobrodiní vykoupení, jsou 
Jeho ustanovení, zvláště pak Slovo, svátosti a modlitba; všechny jsou ve vyvolených učiněny 
účinnými ke spasení (185).

 (185) Mt 28:18-20; Sk 2:41-42. 

89. Jak je Slovo učiněno účinným ke spasení? 
Duch Boží způsobuje, že čtení a především kázání Slova je účinným prostředkem spasení skrze 
přesvědčení, usvědčení a obrácení hříšníků a jejich budování ve svatosti a útěše, a to vše skrze víru 
(186).

(186) Neh 8:8-9; Sk 20:23; Ř 10:14-17; 2. Tim 3:15-17.

90. Jak má být slovo čteno a slyšeno, aby se mohlo stát účinným ke spasení?
Aby se Slovo mohlo stát účinným ke spasení, musíme k němu přistupovat s pečlivostí, přičinlivostí,
přípravou a modlitbou (187); přijímat je s vírou a láskou, ukládat ho ve svých srdcích a chovat se 
podle něj v našich životech (188).

(187) Dt 6:16nn; Ž 119:18; 1. Pt 2:1-2.
(188) Ž 119:11; 2. Te 2:10; Žd 4:2; Jk 1:22-25.

91. Jak se svátosti stávají účinnými prostředky ke spasení?
Svátosti se stávají účinnými prostředky ke spasení nikoliv pro zvláštní moc v nich samých nebo v 
tom, kdo je vysluhuje, nýbrž jedině požehnáním Kristovým a dílem Ducha Svatého v těch, kteří je 
přijímají vírou (189).
 
(189) 1. Kor 3:7; sr. 1. Kor 1:12-17. 

92. Co je to svátost?
Svátost je svaté ustanovení, nařízené Kristem (190), které hmatatelnými znameními představuje, 
zpečeťuje a zprostředkovává Krista a dobrodiní Nové smlouvy věřícím (191).

(190) Mt 26:26-28; 28:19; Mk 14:22-25; L 22:19-20; 1. Kor 1:22-26.
(191) Ga 3:27; 1. Kor 10:16-17.

93. Jaké jsou svátosti Nové smlouvy?
Svátosti Nové smlouvy jsou křest (192) a večeře Páně (193).

(192) Mt 28:19.
(193) 1. Kor 11:23-26.

94. Co je křest?
Křest je svátost, při níž obmytí vodou ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého (194) značí a 
zpečeťuje naše naroubování do Krista a podíl na dobrodiních smlouvy milosti a zasnoubení Pánu 
(195).



(194) Mt 28:19.
(195) Sk 2:38-42; 22:16; Ř 6:3-4; Ga 3:26-27; 1. Pt 3:21.

95. Kdo má být pokřtěn?
Křest nemá být vysluhován žádným z těch, kteří jsou mimo viditelnou Církev, dokud veřejně 
nevyznají svou víru v Krista a poslušnost vůči Němu (196), avšak děti těch, kteří jsou údy viditelné 
Církve, pokřtěny být mají (197).

(196) Sk 2:41; 8:12, 36, 38; 18:8.
(197) Gen 17:7, 9-11; Sk 2:38-39; 16:32-33; Ko 2:11-12.

96. Co je večeře Páně?
Večeře Páně je svátost, při které se podává a přijímá chléb a víno podle Kristova ustanovení, a tak je
zvěstována Jeho smrt (198), a ti, kteří přijímají večeři Páně náležitým způsobem, jsou nikoliv 
tělesně, nýbrž vírou účastni Jeho těla a krve, a to se všemi Jeho dobrodiními, a tak jsou duchovně 
syceni a živeni a rostou v milosti (199).

(198) L 22:19-20; 1. Kor 11:23-26.
(199) 1. Kor 10:16-17.

97. Co je vyžadováno pro náležité příjímání večeře Páně?
Po těch, kdo chtějí náležitě mít podíl na večeři Páně, je požadováno, aby zkoumali sami sebe a své 
poznání, zda rozpoznávají Pánovo tělo, zda se Jím živí vírou, zda činí pokání a usilují o lásku a 
novou poslušnost. Pokud tomu tak není, pak přistupují nenáležitě a jí a pijí sami sobě odsouzení 
(200).

(200) 1. Kor 11:27-32.

98. Co je modlitba?
Modlitba je předkládání naších tužeb Bohu (201) tak, aby byly v souladu s Jeho vůlí (202), a to ve 
jménu Ježíše Krista (203), spolu s vyznáváním našich hříchů (204) a vděčným uvědoměním Jeho 
milosrdenství (205).

(201) Ž 10:17; 62:8; Mt 7:7-8.
(202) 1. J 5:14.
(203) J 16:23-24.
(204) Ž 32:5-6; Da 9:4-19; 1. J 1:9.
(205) Ž 103:1-5; 136; Fp 4:6.

99. Jaké pravidlo, podle kterého máme řídit svou modlitbu, nám Bůh dal?
Naše modlitby má vést celé Slovo Boží (206), ale jedinečnou ve tvarování naší modlitby je zejména
modlitba, kterou Kristus učil své učedníky, běžně nazývaná modlitba Páně (207).

(206) 1. J 5:14.
(207) Mt 6:9-13.

100. Co nás učí úvod modlitby Páně?
Začátek modlitby Páně, kterým je „Otče náš, kterýž jsi v nebesích“, nás učí přiblížit se Bohu se vší 
svatou úctou (208) a důvěrou (209), jako děti k otci (210), který nám může pomoci a je k tomu 
připraven (211). Také nás upozorňuje, že se máme modlit spolu s jinými a za jiné (212).

(208) Ž 95:6.



(209) Ef 3:12.
(210) Mt 7:9-11; L 11:11-13; Ř 8:15.
(211) Ef 3:20.
(212) Ef 6:18; 1. Tim 2:1-2.

101. Za co se modlíme v první prosbě?
V první prosbě, kterou je „Posvěť se jméno Tvé“, se modlíme, aby Bůh nás i jiné učinil schopnými 
Ho oslavovat za všechno, čím se dává poznat (213), a aby všechny věci řídil ke své slávě (214).

(213) Ž 67:1-3; 99:3; 100:3-4.
(214) Ř 11:33-36; Zj 4:11.

102. Za co se modlíme v druhé prosbě?
V druhé prosbě, kterou je „Přijď Království Tvé“, se modlíme, aby bylo zničeno Satanovo 
království (215), aby se šířilo a postupovalo Království milosti (216), abychom do něj byli přinášeni
my i druzí a abychom v něm byli udržováni (217) a aby bylo urychleno Království slávy (218).

(215) Mt 12:25-28; Ř 16:20; 1. J 3:8.
(216) Ž 72:8-11; Mt 24:14; 1. Kor 15:24-25.
(217) Ž 119:5; L 22:32; 2. Te 3:1-5.
(218) Zj 22:20.

103. Za co se modlíme ve třetí prosbě?
Ve třetí prosbě, kterou je „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi“, se modlíme, aby nám Bůh ve 
své milosti dal schopnost a ochotu poznávat, poslouchat a podřizovat se Jeho vůli ve všem tak 
(219), jak to konají andělé v nebi (220).

(219) Ž 19:14; 119; 1. Te 5:23; Žd 13:20-21.
(220) Ž 103:20-21; Žd 1:14.

104. Za co se modlíme ve čtvrté prosbě?
Ve čtvrté prosbě, kterou je „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“, se modlíme, abychom směli jako 
Boží nezasloužený dar přijímat přiměřené množství dobrých věcí tohoto života a abychom se s nimi
mohli radovat z Jeho požehnání (221).

(221) Př 30:8-9; Mt 6:31-34; Fp 4:11, 19; 1. Tim 6:6-8.

105. Za co se modlíme v páté prosbě?
V páté prosbě, kterou je „Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům“, se 
modlíme, aby nám Bůh pro Kristovu oběť milostivě odpustil všechny naše hříchy (222), o což jsme 
povzbuzováni žádat Boží milostí, která nás uschopňuje ze srdce odpouštět ostatním (223).

(222) Ž 51:3-5, 9, 11; Da 9:17-19; 1. J 1:7.
(223) Mt 18:21-35; Ef 4:32; Ko 3:13.

106. Za co se modlíme v šesté prosbě?
V šesté prosbě, kterou je „Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého“, se modlíme, aby nás Bůh
ochránil od pokušení k hříchu (224), a aby nás posiloval a vysvobozoval, když jsme pokoušeni 
(225).

(224) Ž 19:13; Mt 26:41; J 17:15.
(225) L 22:31-32; 1. Kor 10:13; 2. Kor 12:7-9; Žd 2:18.



107. Co nás učí závěr modlitby Páně?
Závěr modlitby Páně, kterým je „Neboť Tvé je Království i moc i sláva, navěky. Amen.“ nás učí 
brát povzbuzení v modlitbě jedině od Boha (226), a v modlitbě Jej oslavovat a uznávat Jeho 
kralování a moc a vzdávat Mu slávu (227). Jako potvrzení naší touhy i jistoty, že nás vyslyší, 
říkáme „Amen“ (228).

(226) Da 9:4, 7-9, 16-19; L 18:1, 7-8.
(227) 1. Le 29:10-13; 1. Tim 1:17; Zj 5:11-13.
(228) 1. Kor 14:16; Zj 22:20.

Antiteze
Písmo svaté říká, že úlohou Církve je být solí a světlem, být zářícím městem na hoře. Že jejím

posláním je zučedničit národy, aby byly poslušné vůči Ježíši Kristu jako svrchovanému Králi nade
vším a nade všemi, kterým je právem svého dokonalého života, ukřižování a vzkříšení. Kristu patří
veškerá autorita na nebesích i na zemi a uschopňuje svou Církev svým Duchem a je s ní neustále

přítomen, aby ji vedl v naplnění jejího úkolu být nástrojem uzdravení a vykoupení světa.

...ale dnešní křesťané na tuto svou výsadu zapomněli, zahodili ji a pošlapali. Místo toho, abychom
společnost střežili a budovali a vyháněli z ní temnotu, jsme pod nohama lidí a všude okolo nás se

stále rozpadá to, co budovaly generace před námi. Opustili jsme svou úlohu vyslanců, králů a kněží,
a tak se kdysi křesťanská Evropa řítí hlouběji a hlouběji do bezbožnosti, rozkladu a barbarství. Bůh

nás soudí za naši nevěrnost. Soudí nás skrze genocidu nenarozených a rozpad rodiny, skrze
bezbožné a zotročující zákony z per novodobých Marxových nohsledů, skrze slabošské patolízalství

tváří v tvář vzestupu islámu, skrze všudypřítomné slabošství, apatii a bezpáteřnost. 

Nestačí být „konzervativní“, nestačí se ohánět „tradicemi“ – je třeba se aktivně postavit na odpor. A
odporem to nesmí skončit. Je třeba odvrátit se od našich hříchů, jako jednotlivci, jako rodiny, jako
církve, jako stát. Potřebujeme si uvědomit Boží požadavky v každé jedné oblasti našich životů – a

zařídit se podle nich. Dokud opět nezačneme aktivně budovat křesťanskou společnost pod
nadvládou Božího Syna, který sedí po Otcově pravici, zůstaneme sami tím největším problémem –

a budeme dále svolávat Boží kletbu na nás samé i na naše děti a vnoučata.

Kulturní krize, které čelíme, není ničím jiným než projevem dějinného konfliktu mezi Božím řádem
– a Satanovým chaosem, ve všech jeho podobách, ať už má na vlajce duhu, srp a kladivo nebo

půlměsíc. Proto je třeba, aby si tuto antitezi každý z nás uvědomil. Je třeba, abychom pochopili, jak
se evangelium Krista Krále týká naprosto všeho, jak boří a proměňuje rozpadající se kulturu smrti,
útlaku a nesvobody okolo nás. Dlužíme to generacím, které šly před námi. Dlužíme to svým dětem.

A v poslední den z toho, jak se zachováme, budeme skládat účty.



Jako Antiteze jsme tu proto, abychom vybavovali a povzbuzovali Církev, neboli následovníky
Trojjediného Boha Bible, v úkolu, který jí její Pán dal. Ježíš Kristus jednou provždy zvítězil nad

smrtí, ďáblem, rozkladem, nespravedlností a bezprávím skrze svou smrt na kříži a vzkříšení. Jednou
provždy porazil nepřátele, kteří především kvůli naší apatii stále ještě rozdupávají duše a životy a

vše, co je nám drahé. Je čas odvrátit se od našich hříchů a v poslušnosti vůči Bohu začít realitu
Kristova kralování uplatňovat a prosazovat ve světě okolo nás, a tak budovat svět lásky, pravdy, cti,

spravedlnosti, práva a svobody pod Kristovou nadvládou.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Budoucnost patří nám.

Antiteze.cz
facebook.com/AntitezeCZ twitter.com/AntitezeCZ antiteze@antiteze.cz


