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1. Co jest hlavní cíl člověka?

Hlavní cíl člověka jest Pána Boha oslavovati a v Něm se radovati až na
věky.

2. Jaké pravidlo dal nám Pán Bůh, dle kterého Jej oslavovati a v Něm
se radovati smíme?

Jediné pravidlo vyučující  nás, kterak Pána Boha oslavovati  a v Něm se
radovati smíme, jest Slovo Boží, totiž Písma Starého a Nového zákona.

3. Čemu Písmo Svaté principiálně učí?

Písmo Svaté principiálně učí, co člověk má věřiti o Pánu Bohu a kterých
povinností Pán Bůh vyhledává od člověka.

4. Co jest Bůh?

Bůh  jest  Duch,  jenž  ve  své  bytnosti,  moudrosti,  moci,  svatosti,
spravedlnosti,  dobrotivosti  a  pravdě  jest  nekonečný,  věčný  a
neproměnitelný.

5. Více-li jest Bohů než jeden?

Jeden toliko jest Bůh živý a pravý.

6. Kolik osob jest v Božství?

Tři jsou osoby v Božství: Otec, Syn i Duch Svatý, a tito tři jsou jeden Bůh,
jedné a též podstaty, v moci a slávě sobě rovni.

7. Co jsou výnosy Boží?

Výnosy Boží jsou věčné Jeho uložení podle rady vůle Jeho, skrze které pro
slávu svou předzřídil vše, cožkoli se děje.

8. Kterak Pán Bůh výnosy své vykonává?

Pán Bůh výnosy své vykonává v díle stvoření a prozřetelnosti.

9. Co jest dílo stvoření?
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Dílo stvoření spočívá v tom, že Pán Bůh slovem mocnosti své v šesti dnech
všecky věci z ničeho a všecky velmi dobře učinil.

10. Jak stvořil Pán Bůh člověka?

Pán  Bůh  stvořil  člověka,  muže  a  ženu,  k  obrazu  svému  v  známosti,
spravedlnosti a svatosti, a učinil jej pánem všech tvorů.

11. Co je dílo Boží prozřetelnosti?

Dílo  Boží  prozřetelnosti  spočívá  v  Jeho  nejsvatějším,  nejmoudřejším  a
nemocnějším  všechněch  Jeho  tvorů  i  všech  činů  jejich  zachovávání  a
spravování.

12.  Který zvláštní skutek prozřetelnosti  učinil Pán Bůh vůči člověku
při jeho stvoření v stavu dokonalosti?

Pán Bůh stvořiv člověka, vstoupil s ním v smlouvu života, a vymíniv si od
něho dokonalou poslušnost, zakázal mu pod trestem smrti, aby nejedl ze
stromu vědění dobrého a zlého.

13. Setrvali pak první rodičové naši v tom stavu, který byli při stvoření
obdrželi?

První rodičové naši, o vůli svobodné ponecháni byvše, zhřešili proti Pánu
Bohu a vypadli z stavu, který byli při stvoření obdrželi.

14. Co jest hřích?

Hřích  jest  jakákoliv nedostatečnost  v  plnění  zákona  Božího  nebo
přestoupení jeho.

15. Skrze který hřích vypadli první rodičové naši z stavu, který byli
při stvoření obdrželi?

Hřích,  skrze  který  první  rodičové  naši  vypadli  z  stavu,  kterýž  byli  při
stvoření obdrželi, byl, že jedli z ovoce zapovězeného.

16. Padlo skrze první přestoupení Adamovo veškeré pokolení lidské?
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Poněvadž  smlouva  byla  s  Adamem  ne  pro  něho  toliko,  nýbrž  i  pro
potomstvo jeho učiněna, protož celé pokolení lidské, které skrze obecné
plození od něho pochází, v něm zhřešilo a skrze první jeho přestoupení
spolu s ním padlo.

17. V jaký stav uvedl pád pokolení lidské?

Pád uvedl lidské pokolení v stav hříchu a bídnosti.

18. V čem spočívá hříšnost toho stavu, v kterýž lidé upadli?

Hříšnost  stavu  v  kterýž  lidé  upadli,  spočívá  ve  vině  prvního  hříchu
Adamova,  v  nedostatku  původní  spravedlnosti  a  v  porušení  celé  jejich
přirozenosti, což se obvykle nazývá hřích prvotní čili přirozený, k čemuž
ještě přistupuji veškerá skutečná přestoupení z něho plynoucí.

19. V čem spočívá bídnost stavu, v nějž lidé upadli?

Veškeré pokolení lidské příčinou svého pádu ztratilo obecenství s Pánem
Bohem,  poddáno  jsouc  hněvu  a  zlořečení  Jeho,  a  tím  způsobem  i
podrobeno všem strastem v životě tomto, až i smrti a trestu pekla na věky.

20. Zanechal Pán Bůh veškerého pokolení lidského, aby v stavu hříchu
a bídnosti zahynulo?

Pán Bůh z pouhé dobře libé vůle své některých lidí od věčnosti k životu
věčnému  vyvoliv,  všel  v  smlouvu  milosti,  aby  je  z  hříchu  a  bídnosti
vysvobodil a skrze Vykupitele k spasení přivedl.

21. Kdo jest ten Vykupitel vyvolených Božích?

Jediný Vykupitel vyvolených Božích jest Pán Ježíš Kristus, kterýžto, jsa
Syn Boží věčný, stal se člověkem, a tak byl a ještě jest Bůh i člověk ve
dvou rozdílných přirozenostech a jedna osoba na věky.

22. Kterak Kristus, jsa Syn Boží, stal se člověkem?

Kristus, Syn Boží, stal se člověkem, přijav skutečné tělo a rozumnou duši,
a byv mocí Ducha Svatého v lůně panny Marie počat a z ní narozen, avšak
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bez hříchu.

23. Které úřady vykonává Kristus co Vykupitel náš?

Kristus co Vykupitel náš vykonává úřad prorocký, kněžský a královský, a
to jakož ve stavu ponížení, tak i ve stavu vyvýšení svého.

24. Kterak vykonává Kristus Pán úřad svůj prorocký?

Kristus Pán vykonává úřad svůj prorocký tak, že nám skrze Slovo své a
skrze Ducha vůli Boží pro naši spásu zjevuje.

25. Kterak vykonává Kristus Pán úřad svůj kněžský?

Kristus Pán vykonává úřad svůj kněžský tak, že samého sebe vydal jednou
v oběť, aby spravedlnosti Boží zadosti učiniv, smířil nás s Pánem Bohem, a
že ustavičně oroduje za nás.

26. Kterak vykonává Kristus Pán úřad svůj královský?

Kristus Pán vykonává úřad svůj královský tak, že nás sobě podmaňuje, nad
námi  panuje  a  nás  obhajuje,  a  že všechny nepřátele  své  i  naše  krotí  a
přemáhá.

27. V čem spočívalo Krista Pána ponížení?

Krista Pána ponížení spočívalo v tom, že se narodil, a to ve stavu nízkém,
učiněn byv pod zákonem a podstoupiv strasti tohoto života, hněv Boží a
zlořečenou smrt kříže, že byl pohřben a že nějaký čas byl pod mocí smrti.

28. V čem spočívá Krista Pána vyvýšení?

Krista Pána vyvýšení spočívá v tom, že třetího dne vstal zase z mrtvých, že
vstoupil  na  nebesa,  sedí  na  pravici  Boha  Otce,  a  že  přijde  v  den
nejposlednější, aby soudil svět.

29. Kterak stáváme se účastnými vykoupení skrze Krista vydobytého a
zaplaceného?

Vykoupení skrze Krista  vydobytého a zaplaceného se účastnými stáváme,
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když nám je Duch Svatý účinně přivlastní.

30.  Jakým  způsobem  nám  Duch  Svatý  vykoupení  skrze  Krista
vydobyté a zaplacené přivlastňuje?

Duch Svatý nám vykoupení skrze Krista vydobyté a zaplacené přivlastňuje
tak,  že v nás víru působí a nás skrze ni  v účinném povolání  našem ku
Kristu připojuje.

31. Co jest účinné povolání?

Účinné povolání jest dílo Ducha Božího, kterým On nás o našem hříchu a
o naší bídnosti přesvědčuje, mysl naši k poznání Krista osvěcuje, vůli naši
obnovuje, a tak nás přesvědčuje a uschopňuje, abychom se chopili Pána
Ježíše Krista, jenž se nám v evangeliu zdarma nabízí.

32. Kterých dobrodiní a výsad dostává se v životě tomto těm, kteří jsou
účinně povoláni?

Kteří  jsou  účinně  povoláni,  jsou  v  životě  tomto  účastni  ospravedlnění,
adoptování,  posvěcení  a všech dalších dobrodiní  a výsad,  buď s těmito
věcmi spojených aneb za nimi jdoucích v životě tomto.

33. Co jest ospravedlnění?

Ospravedlnění  jest  skutek  svobodné  a  nezasloužené  milosti  Boží,  v
kterémž  On  všecky  hříchy  naše  odpouští  a  nás  za  spravedlivé  před
obličejem svým přijímá, a to pouze pro spravedlnost Kristovu, kteráž nám
přičtena a samou toliko vírou přijata bývá.

34. Co jest adoptování?

Adoptování jest skutek svobodné a nezasloužené milosti Boží, skrze který
v  počet  synů  Božích  přijati  jsouce,  k  všelikým  výsadám  jejich  právo
máme.

35. Co jest posvěcení?

Posvěcení  jest  dílo  svobodné  a  nezasloužené  milosti  Boží,  skrze  které
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býváme  na  celém  člověku  podle  obrazu  Božího  obnoveni  a  stále  více
uschopněni umírati hříchu a živi býti spravedlnosti.

36.  Která  dobrodiní a  výsady jsou  v  životě  tomto  buď  s
ospravedlněním, s  adoptováním a s posvěcením spojeny, nebo z nich
vyplývají?

Dobrodiní  a  výsady v  životě  tomto  buď  s  spravedlností,  s  synovstvím
Božím a s  posvěcením spojená nebo z nich vyplývající  jsou: ujištění  o
lásce Boží, pokoj svědomí, radost v Duchu Svatém, zrůst v milosti a v ní
až do konce setrvání.

37. Kterých dobrodiní a výsad dostává se věřícím od Krista při smrti?

Po smrti  věřících  stávají  se  duše  jejich  dokonalými  v  svatosti  a  ihned
vcházejí v slávu; těla pak jejich, jsouce též připojena ke Kristu, zůstávají v
hrobech svých až do vzkříšení z mrtvých.

38.  Kterých  dobrodiní  a  výsad  dostává  se  věřícím  od  Krista  při
vzkříšení?

Věřící,  jsouce  při  vzkříšení  probuzení  v  slávě,  budou  v  den  soudný
otevřeně vyznáni, zproštěni obvinění a dokonale blahoslavenými učiněni, v
Pánu Bohu se plně radujíce až na věky.

39. Kterou povinnost vyžaduje Pán Bůh od člověka?

Pán Bůh vyžaduje od člověka povinnost poslušnu býti zjevené vůle Jeho.

40. Které pravidlo poslušnosti od počátku zjevil Pán Bůh člověku?

Pravidlo poslušnosti, které Pán Bůh od počátku člověku zjevil, byl zákon
mravní.

41. Kde jest ten mravní zákon souhrnně obsažen?

Mravní zákon jest souhrnně obsažen v desateru Božích přikázání.

42. Co jest shrnutí desatera Božích přikázání?
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Shrnutí desatera Božích přikázání jest:  Milovati Pána Boha svého z celého
srdce svého, ze vší duše své a ze vší mysli své a bližního svého jako sebe
samého.

43. Kterak zní předmluva na desatero Božích přikázání?

Předmluva na desatero Božích přikázání zní: „Já jsem Hospodin Bůh tvůj,
kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.“

44. Čemu se z té předmluvy na desatero učíme?

Z předmluvy na desatero se učíme, že poněvadž Pán Bůh jest Pán a Bůh
náš a Vykupitel, tudíž jsme zavázáni zachovávati všecka přikázání Jeho.

45. Kterak zní první přikázání?

První přikázání zní: „Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.“

46. Co se přikazuje v prvním přikázání?

V prvním přikázání se nám přikazuje, abychom věděli a vyznávali, že Pán
Bůh jest Bůh jediný a pravý a Bůh náš, a abychom Jej dle toho  uctívali,
Jemu sloužili a Jeho oslavovali.

47. Co se zakazuje v prvním přikázání?

V prvním přikázání se nám zakazuje, abychom pravého Boha jako Boha a
jakožto našeho Boha nezapírali, Jej ctíti a velebiti neobmeškávali a poctu i
slávu Jemu samému náležející žádnému jinému nedávali.

48. Čemu nás ta slova „přede mnou“ v prvním přikázání obsažená
obzvláštně učí?

Ta slova „přede mnou“ v prvním přikázání obsažená učí nás, že Pán Bůh,
kterýž spatřuje všecky věci, zaznamenává a velmi nelibě to nese, pakli kdo
jiné bohy má a tak proti Němu hřeší.

49. Kterak zní druhé přikázání?

Druhé přikázání zní:  „Neučiníš sobě rytiny ani jakého podobenství těch
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věcí,  kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch kteréž na zemi dole,  ani těch
kteréž u vodách pod zemí: nebudeš se jím klaněti ani jich ctíti; nebo Já
jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na
synech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne, a činící
milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují a ostříhají přikázání mých.“

50. Co se přikazuje v druhém přikázání?

V druhém přikázání se nám přikazuje, abychom veškeré zbožné služby a
Boží ustanovení, které On v Slovu svém dal, přijímali a je v čistotě i celosti
zachovávali.

51. Co se zakazuje v druhém přikázání?

V druhém přikázání se zakazuje uctívání Pána Boha a sloužení Jemu skrze
obrazy nebo jakýmkoli jiným způsobem, jehož v Slovu svém neustanovil.

52. Které důvody jsou přidány k druhému přikázání?

K druhému přikázání přidány jsou důvody ty, že Pán Bůh má svrchované
panství nad námi, má nás ve vlastnictví a horlivě přihlíží k tomu, aby Jemu
samému slouženo bylo.

53. Kterak zní třetí přikázání?

Třetí  přikázání  zní:  „Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo,
nebo  nenechá  bez  pomsty  Hospodin  toho,  kdož  by  bral  jméno  Jeho
nadarmo.“

54. Co se přikazuje v třetím přikázání?

V  třetím  přikázání  se  nám  přikazuje,  abychom  Božích  jmen, titulů,
vlastností a ustanovení, jakož i Jeho Slova a Jeho skutků svatě a uctivě
užívali.

55. Co se zakazuje v třetím přikázání?

V  třetím  přikázání  se  zakazuje  všeliké  znesvěcení  neb  zneužívání
kterýchkoli věcí, kterými se Pán Bůh lidem v známost uvozuje.
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56. Který důvod jest přidán k třetímu přikázání?

K  třetímu přikázání  přidán jest  důvod ten,  že  byť  přestupníci  přikázání
tohoto ušli  trestu lidského,  však Hospodin Pán Bůh náš  nedopustí,  aby
utekli spravedlivého soudu Jeho.

57. Kterak zní čtvrté přikázání?

Čtvrté  přikázání  zní:  „Pomni  na  den  sobotní,  abys  jej  světil.  Šest  dní
pracovati budeš a dělati všeliké dílo své, ale dne sedmého odpočinutí jest
Hospodina Boha tvého: nebudeš dělati žádného díla ty i syn tvůj, i dcera
tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách
tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, i všecko, což v
nich  jest,  a  odpočinul  dne  sedmého,  protož  požehnal  Hospodin  dne
sobotního a posvětil ho.“

58. Co se přikazuje v čtvrtém přikázání?

V čtvrtém přikázání se nám přikazuje, abychom takové zvláštní časy, které
Pán Bůh v Slovu svém nařídil, Jemu světili; zejména má jeden celý den ze
sedmi býti svatou sobotou či sabatem Jeho.

59. Který ze sedmi dnů ustanovil Pán Bůh sabatem každotýdenním?

Od počátku světa do zmrtvýchvstání Kristova Pán Bůh ustanovil sabatem
každého týdne den sedmý; a odtud až do skonání světa každého týdne den
první, jenž jest neděle, totiž křesťanský sabat.

60. Kterak má býti sabat svěcen?

Sabat  má  býti  svěcen  svatým  přes  celý  den  odpočíváním,  a  to  i  od
takových světských zaměstnání, zaneprázdnění a zábav, které v den všední
jsou dovoleny, a trávením celého toho času ve veřejné a soukromé službě
Pánu Bohu, vyjma jen tolik, co k skutkům nezbytnosti a milosrdenství jest
nevyhnutelno.

61. Co se zakazuje v čtvrtém přikázání?

V čtvrtém přikázání se zakazuje opomíjení nebo nedbalé plnění uložených
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povinností, jakož i dne toho znesvěcení buďto zahálkou, buď skutky přímo
hříšnými,  buď  zbytečnými  myšlenkami,  slovy  neb  skutky,  které  se  k
světským zaměstnáním, zaneprázdněním neb zábavám našim vztahují.

62. Které důvody jsou přidány k čtvrtému přikázání?

K čtvrtému přikázání přidány jsou důvody ty, že Pán Bůh nám šest dní z
týdne k  zaměstnáním našim zůstavuje;  že  sobě den sedmý obzvláštním
způsobem přivlastňuje; že sám dal příklad; a že dne sabatního požehnal.

63. Kterak zní páté přikázání?

Páté přikázání zní: ,,Cti otce svého i matku svou; ať se prodlejí dnové tvoji
na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.“

64. Co se přikazuje v pátém přikázání?

V pátém přikázání se nám přikazuje, abychom jednoho každého v uctivosti
měli,  jak  jemu  podle  zvláštního  místa  a  postavení  jeho  buď  co
představenému,  buď  co  podřízenému  našemu,  buď  co  nám  rovnému
přísluší, a abychom povinnosti, které ke každému zvlášť máme, plnili.

65. Co se zakazuje v pátém přikázání?

V pátém  přikázání  se  zakazuje,  abychom  uctivost  a  povinnost,  kterou
jednomu  každému  dle  místa  a  postavení  jeho  dlužni  jsme,  plniti
neopomíjeli a ničeho, co se tomu příčí, se nedopouštěli.

66. Který důvod jest přidán k pátému přikázání?

K pátému přikázání přidán jest důvod ten, že všickni přikázání toto plnící
mají zaslíbení dlouhého života a prospěchu, ovšem jen na kolik by to slávě
Boží a jejich vlastnímu dobrému sloužilo.

67. Kterak zní šesté přikázání?

Šesté přikázání zní: „Nezabiješ.“

68. Co se přikazuje v šestém přikázání?
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V  šestém  přikázání  se  nám  přikazuje,  abychom  všelikým  dovoleným
způsobem života svého i života jiných lidí zachovávati usilovali.

69. Co se zakazuje v šestém přikázání?

V šestém přikázání se nám zakazuje, abychom ani sami sobě život svůj, ani
jiným lidem nespravedlivě život jejich neodjímali, a abychom nic nečinili,
co by k tomu směřovalo.

70. Kterak zní sedmé přikázání?

Sedmé přikázání zní: „Nesesmilníš.“

71. Co se přikazuje v sedmém přikázání?

V sedmém přikázání  se  nám přikazuje,  abychom svou i  svých bližních
čistotu v srdci, v mluvení i v jednání neporušenou zachovávali.

72. Co se zakazuje v sedmém přikázání?

V sedmém přikázání se zakazují všeliká nečistá myšlení, řeči a skutky.

73. Kterak zní osmé přikázání?

Osmé přikázání zní: „Nepokradeš.“

74. Co se přikazuje v osmém přikázání?

V osmém přikázání se nám přikazuje, abychom sobě i jiným lidem jmění a
časného majetku poctivě získávali a rozhojňovali.

75. Co se zakazuje v osmém přikázání?

V osmém přikázání  se  zakazuje všecko,  cožkoli  nás  neb bližní  naše na
jmění a časném majetku zkracuje nebo zkrátiti by mohlo. 

76. Kterak zní deváté přikázání?

Deváté  přikázání  zní:  „Nepromluvíš  křivého  svědectví  proti  bližnímu
svému.“
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77. Co se přikazuje v devátém přikázání?

V devátém přikázání se nám přikazuje, abychom pravdu mezi lidmi a své i
bližních svých dobré jméno zachovávali a hájili, zejména když svědectví
vydáváme.

78. Co se zakazuje v devátém přikázání?

V devátém přikázání se zakazuje vše, cožkoli jest na újmu pravdě nebo což
našemu neb bližního našeho dobrému jménu ubližuje.

79. Kterak zní desáté přikázání?

Desáté  přikázání  zní:  „Nepožádáš  domu  bližního  svého,  aniž  požádáš
manželky bližního svého,  ani  služebníka jeho, ani  děvky jeho,  ani  vola
jeho, ani osla jeho, ani cožkoli jest bližního tvého.“

80. Co se přikazuje v desátém přikázání?

V desátém přikázání se přikazuje, abychom se stavem svým cele spokojeni
a k bližním svým i k všemu, což jejich jest, myslí upřímnou a láskyplnou
nakloněni byli.

81. Co se zakazuje v desátém přikázání?

V desátém  přikázání  se  zakazuje,  abychom  s  stavem  svým  byli
nespokojeni, bližnímu svému dobrých věcí nezáviděli, pro ně se nemrzeli,
a abychom k ničemu, což jeho jest, žádosti a náklonnosti neměli.

82. Jest-liž pak kdo schopen přikázání Boží dokonale naplniti?

Od pádu Adamova není  žádný pouhý člověk schopen přikázání  Boží  v
životě  tomto  dokonale  naplniti,  nýbrž  přestupuje  je  každodenně
myšlenkami, slovem i skutkem.

83. Jsou všecka přestoupení zákona stejně ohavná?

Některé  hříchy  samy  v  sobě  i  následkem  všelijakých  přitěžujících
okolností jsou Pánu Bohu ohavnější než hříchy jiné.
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84. Čeho zasluhuje každý hřích?

Každý hřích zasluhuje hněvu a zlořečenství Božího jak v životě tomto, tak
v životě budoucím.

85. Čeho Pán Bůh od nás vyžaduje, abychom ušli hněvu a zlořečenství
nám za hříchy náležejícího?

Abychom ušli  hněvu a zlořečenství  Božího nám za hříchy náležejícího,
Pán Bůh od nás  vyžaduje víry v Pána Ježíše  Krista,  pokání  k  životu  s
pilným užíváním všech  zevnějších  prostředků,  skrze  které  nám Kristus
dobrodiní a výsady vykoupení udílí.

86. Co jest víra v Pána Ježíše Krista?

Víra  v  Pána  Ježíše  Krista  jest  spasitelná  milost,  skrze  kterou  my Jeho
samého za Spasitele svého přijímáme a na Něho samého spoléháme, tak
jak On se nám v evangeliu nabízí.

87. Co jest pokání k životu?

Pokání k životu jest spasitelná milost, skrze kterou hříšník, jenž byl svůj
hřích opravdově pocítil a milost Boží v Kristu zjevenou poznal, s lítostí a
nenávistí  hříchu  svého  od  něho  se  k  Pánu  Bohu  obrátí,  k  novému
poslušenství se cele odhodlá a v Něm živu býti usiluje.

88. Kterými zevnějšími prostředky milosti nám Kristus podává užitky,
dobrodiní a výsady vykoupení?

Zevnější a obvyklé prostředky milosti, kterými nám Kristus podává užitky,
dobrodiní  a  výsady vykoupení,  jsou  ustanovení  Jeho,  zejména  Slovo,
svátosti a modlitba, kteréžto všecky věci vyvoleným se stávají účinnými ku
spasení.

89. Kterak se stává Slovo účinným ku spasení?

Duch Boží působí, že čtením, obzvláště ale kázáním Slova hříšníci bývají
usvědčeni, překonáni, obráceni a v svatosti a potěšení skrze víru ku spasení
vzděláváni a budováni.
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90. Kterak máme Slovo čísti a poslouchati, aby nám bylo účinné ku
spasení?

Má-li nám Slovo býti účinné ku spasení, musíme na něj pilně s přípravou a
s modlitbou dbáti, s vírou a láskou je přijímati, v srdci svém skládati a v
životě svém činiti.

91. Kterak stávají se svátosti účinnými ku spasení?

Svátosti stávají se účinnými ku spasení ne z nějaké moci, která by buď v
nich  nebo  v  těch,  kdož  je  vysluhují,  byla,  ale  jedině  mocí  požehnání
Kristova a působením Ducha Jeho v těch, kteří je vírou přijímají.

92. Co je svátost?

Svátost jest svaté ustanovení od Krista Pána dané, v níž Kristus a  užitky,
dobrodiní  a  výsady  nové  smlouvy  se  věřícím  skrze  viditelná  znamení
předkládají, zpečeťují a přivlastňují.

93. Které jsou svátosti Nového zákona?

Svátosti Nového zákona jsou křest a Večeře Páně.

94. Co jest křest?

Křest jest svátost, v kteréž obmytím vodou ve jménu Otce, Syna i Ducha
Svatého se znázorňuje a zpečeťuje,  že jsme vštípeni v Krista,  že máme
podíl  v  užitcích,  dobrodiních a výsadách smlouvy milosti  a  že se  Pánu
zaslibujeme a oddáváme.

95. Komu má křest svatý vysluhován býti?

(Pedobaptistická odpověď:)  Křest svatý nemá vysluhován býti těm, kdož
jsou mimo viditelnou církev, dokudž by svou víru v Krista a poslušenství
Jemu nevyznali,  ale  dítky těch,  kdož  jsou  údové  viditelné  církve,  mají
křtěny býti.

(Kredobaptistická odpověď:)  Křest  svatý má vysluhován býti  těm,  kdož
svou víru v Krista a poslušenství Jemu vyznali.
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96. Co jest svatá Večeře Páně?

Svatá Večeře Páně jest svátost, v kteréž skrze podávání a přijímání chleba a
vína  podlé  Kristova  ustanovení  smrt  Jeho  se  zvěstuje;  ti  pak,  kdož
nepřijímají  nehodně,  stávají  se  účastnými  těla  a  krve  Jeho  s  všelikými
užitky, dobrodiními a výsadami Jeho; to však nikoliv způsobem tělesným,
nýbrž vírou, k duchovní výživě své a k růstu v milosti.

97. Čeho se vyžaduje k hodnému přijímání svaté Večeře Páně?

Od těch, kteří svaté Večeře Páně nehodně přijímati nechtějí, se vyžaduje,
aby sami sebe zkušovali ve  své způsobilosti k rozsuzování těla Páně, ve
své víře k sycení se Kristem, ve svém pokání, své lásce a svém novém
poslušenství; jinak, přistupujíce nehodně, odsouzení sobě jísti a píti budou.

98. Co jest modlitba?

Modlitba jest pozdvihování žádostí našich k Pánu Bohu za věci v souladu s
vůlí Jeho, ve jménu Kristově,  s vyznáváním našich hříchů a s vděčným
vnímáním a vyznáváním všech milosrdenství Jeho.

99.  Které  pravidlo  dal  nám Pán Bůh,  abychom se  jím při  modlení
řídili?

Celé Slovo Boží jest užitečné k tomu, abychom se jím při modlení řídili,
ale obzvláštní pravidlo naše jest onen způsob modlitby, jemuž Kristus Pán
učil učedníky své a jenž se běžně nazývá modlitba Páně.

100. Čemu nás učí předmluva modlitby Páně?

Předmluva modlitby Páně (jenž zní: „Otče náš, kterýž jsi v nebesích!“) učí
nás  přibližovati  se  k  Pánu  Bohu  se  vší  svatou  uctivostí  a  smělou
doufanlivostí, jako dítky k otci, jenž mocen jest i také hotov pomáhati nám;
a že se společně s jinými lidmi a za ně modliti máme.

101. Zač prosíme v prosbě první?

V prosbě první (jenž zní: „Posvěť se jméno Tvé!“) prosíme, aby Pán Bůh
nás i jiné lidi učinil  způsobilé k oslavování Jeho ve všech věcech, skrze
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které se nám v známost uvádí, a všecky věci spravoval ku slávě své.

102. Zač prosíme v prosbě druhé?

V prosbě druhé (jenž zní: „Přijď království Tvé!“) prosíme, aby království
Satanovo bylo zničeno a aby království milosti se rozmáhalo, my spolu s
jinými do něho byli přeneseni a v něm zachováni; a aby království slávy
přispíšilo.

103. Zač prosíme v prosbě třetí?

V prosbě  třetí  (jenž  zní:  „Buď vůle  Tvá  jako  v  nebi,  tak  i  na  zemi!“)
prosíme, aby Pán Bůh svou milostí  nás k poznávání i  poslouchání vůle
Jeho a jí se podřízení učinil způsobilé a ochotné, jako jsou andělé v nebi.

104. Zač prosíme v prosbě čtvrté?

V prosbě čtvrté (jenž zní: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes!“) prosíme,
abychom ze svobodného a nezaslouženého daru Božího obdrželi potřebný
díl dobrých věcí života tohoto, a s nimi přijali i požehnání Jeho.

105. Zač prosíme v prosbě páté?

V prosbě páté (jenž zní: „A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme
viníkům našim!“) prosíme, aby nám Pán Bůh pro Pána Ježíše Krista hříchy
naše zdarma odpustiti ráčil; v čemž jsme tím spíše povzbuzeni, že skrze
milost Jeho i my jsme uschopněni jiným lidem ze srdce odpouštěti.

106. Zač prosíme v prosbě šesté?

V  prosbě  šesté  (jenž  zní:  „I  neuvoď  nás  v  pokušení,  ale  zbav  nás  od
zlého!“)  prosíme,  aby nás  Pán Bůh od pokušení  k  hříchu chránil,  nebo
jsme-li pokoušíni, aby nás podpíral a vysvobodil.

107. Čemu nás učí závěr modlitby Páně?

Závěr modlitby Páně (jenž zní: „Nebo Tvé jest království, i moc i sláva na
věky,  amen.“)  učí  nás,  abychom  se  při  modlitbě  jedině  v  Pánu  Bohu
posilňovali a Jej na modlitbách svých oslavovali, království, moc a slávu

- 17 -



Jemu  přiznávajíce;  a  na  svědectví  naší  vroucnosti  a  jistoty,  že  jsme
vyslyšeni, říkáme: „Amen!“
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