Otázky pre birmovancov - VIEROUKA
1. Aký je zmysel ľudského života ?
Človek je stvorený Bohom a pre Boha, preto zmyslom ľudského života je dosiahnuť večné spoločenstvo so
svojim tvorcom v nebi.
2. Ktoré cesty vedú k poznaniu Boha?
Boha poznávame: - prirodzeným rozumom zo stvorených vecí,
- poznaním človeka a jeho túžby po šťastí a nekonečne,
- svetlom viery z Božieho zjavenia.
3. Čo je Božie zjavenie?
Boh zjavuje seba samého človekovi slovami a činmi, aby ho mohol človek lepšie poznať a toto zjavenie voláme
Božím zjavením.
4. Kedy sa Boh naplno zjavil človekovi?
Boh sa naplno zjavil človekovi, keď poslal svojho Syna – Ježiša Krista, v ktorom uzavrel svoju zmluvu naveky.
Syn je Otcovo definitívne Slovo, takže po ňom už nebude iné zjavenie.
5. Ako sa odovzdáva Božie zjavenie?
Božie zjavenie sa odovzdáva vo Svätom písme a tradícii.
6. Čo nazývame tradíciou?
Tradíciou nazývame ústne odovzdávanie učenia, ktoré apoštoli prijali od Krista alebo poznali
Ducha Svätého, aby sa neporušené odovzdávalo ďalším generáciám.

vnuknutím

7. Čo je Sväté písmo?
Sväté písmo je Božie slovo, ktoré bolo napísané z vnuknutia Ducha Svätého.
8. Komu bola zverená úloha autenticky vysvetľovať napísané alebo ústne podané Božie slovo?
Táto úloha bola zverená učiteľskému úradu Cirkvi – čiže biskupom v spoločenstve s Petrovým nástupcom –
pápežom.
9. Kto je autorom Svätého písma?
Autorom Svätého písma je Boh. Boh inšpiroval ľudských autorov, ktorými si poslúžil, aby napísali všetko a len
to, čo chcel On, pričom použili svoje schopnosti a sily.
10.

Čo je to kánon Svätého písma?
Je to úplný zoznam posvätných kníh, ktoré Cirkev vyhlásila za inšpirované Bohom.

11.

Ako delíme Sväté písmo?
Sväté písmo delíme na : Starý zákon – obsahuje 46 spisov /kníh/,
Nový zákon – obsahuje 27 spisov /kníh/.

12.

Čo je obsahom Starého a čo obsahom Nového zákona?
Obsahom Starého zákona sú dejiny spásy od stvorenia sveta po príchod Ježiša Krista. Obsahom
zákona je život a učenia Ježiša Krista a začiatky jeho Cirkvi.

Nového

13. Čo znamená veriť?
Veriť znamená vedome a slobodne súhlasiť s celou pravdou, ktorú Boh zjavil. Viera je nadprirodzený Boží
dar. Bez tejto viery nemôžeme dosiahnuť spásu.
14. Ktoré vyznania viery majú osobitné miesto v živote Cirkvi?
Osobitné miesto v živote Cirkvi má apoštolské a Nicejsko-Carihradské vyznanie viery.
15.

Čo je ústredným tajomstvom našej viery?
Ústredným tajomstvom našej viery je to, že uctievame jedného Boha v troch osobách najsvätejšiu Trojicu: Boha Otca – Boha Syna a Boha Ducha Svätého.
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16. Ktoré činnosti pripisujeme jednotlivým božským osobám?
Jednotlivým božským osobám pripisujeme tieto činnosti: Boh Otec stvoril svet.
Boh Syn vykúpil svet.
Boh Duch Svätý posväcuje svet.
17. Načo stvoril Boh svet?
Boh stvoril svet na to, aby vydal svedectvo o svojej láske, múdrosti a prejavil svoju slávu.
18.
19.

Čo je Božia prozreteľnosť?
Sú to opatrenia, ktorým Boh s múdrosťou a láskou vedie všetky stvorenia až k ich poslednému cieľu.
Čo znamená výraz „nebo a zem“ v apoštolskom vyznaní viery?
Tento výraz znamená, že Boh tvoril svet viditeľný – materiálny (zem) a neviditeľný – duchovný (nebo).

20. Kto sú anjeli?
Anjeli sú čisto duchovné stvorenia, ktoré majú rozum a slobodnú vôľu, sú osobné a nesmrteľné
bytosti a svojou dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia.
21. Prečo má človek jedinečné miesto v stvorení?
Človek má jedinečné miesto v stvorení preto, že:
1. je stvorený na Boží obraz,
2. jednotou tela a duše spája hmotný a duchovný svet,
3. je stvorený ako muž a žena,
4. je povolaný k prvotnej svätosti.
22.

V čom spočíva dôstojnosť každej ľudskej osoby?
Dôstojnosť každej ľudskej osoby spočíva v tom, že bola stvorená na Boží obraz a ona jediná je povolaná, aby
poznaním a láskou mala účasť na Božom živote. Osoba nie je „niečím“, ale „niekým.“

23.

Čo Cirkev učí o duši človeka?
Cirkev učí, že každú dušu stvoril bezprostredne Boh (nevytvorili ju rodičia), je nesmrteľná, nezaniká, pri smrti
sa odlúči od tela a pri konečnom vzkriesení sa s nim znova spojí.

24.

Čo je hriech?
Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho príkazu, je zneužitie slobody, ktorú Boh dáva všetkým
stvoreným bytostiam- anjelom i ľuďom.

25.

Kto sú diabli?
Diabli sú padlí anjeli, ktorí slobodne a dobrovoľne, zásadne a neodvolateľne odmietli Boha a jeho kráľovstvo.
Ich hriech nemôže byť odpustený.

26.

Prečo ľudia dedia hriech prvých rodičov?
Ľudia dedia hriech prvých rodičov preto, že tento hriech zasahuje ľudskú prirodzenosť, ktorá sa takto prenáša
v padlom stave.

27. Aké sú následky dedičného hriechu?
Následkom dedičného hriechu je ľudská prirodzenosť oslabená vo svojich silách, podrobená nevedomosti,
utrpeniu a moci smrť a náchylná na hriech.
28. Kto je Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus je druhá Božská osoba, je pravý Boh a pravý človek v jednote svojej božskej osoby. Je jediným
prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi.
29. Čo znamená meno Ježiš a čo meno Kristus?
Meno Ježiš znamená „Boh spasí“ - Spasiteľ, meno Kristus znamená pomazaný – Mesiáš.
30. Ako sa Syn Boží stal človekom?
Syn Boží sa stal človekom tak, že sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Panny Márie („...a Slovo sa telom
stalo a prebývalo medzi nami...“).
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31. Kto je Panna Mária?
Panna Mária je Božia matka, ktorá bola počatá bez dedičného hriechu (Nepoškvrnené počatie) a bola vždy
Pannou.
32. Predstav v krátkosti Ježišov život.
- Narodil sa v Betleheme okolo r. 4 pred naším letopočtom,
- vyrastal v Nazarete, kde prežil 30 rokov skrytého života,
- mal vychovávateľa a pestúna, ktorým bol sv. Jozef – tesár,
- 3 roky verejne účinkoval (robil zázraky, vyučoval, modlil sa, bol pokúšaný...),
- zomrel okolo r. 30 n.l. smrťou na kríži v Jeruzaleme.
33. Akú predstavu mali Židia o Mesiášovi v časoch Ježiša Krista?
Židia očakávali mocného vodcu, osloboditeľa spod rímskej nadvlády, nechápali duchovnú podstatu Mesiáša
ohlasovaného Prorokmi, preto neprijali Ježiša Krista.
34. Prečo bol Ježiš umučený a ukrižovaný?
Ježiš Kristus bol umučený a ukrižovaný preto, aby nás vykúpil. Dobrovoľne obetoval svoj život nebeskému
Otcovi ako zmiernu obetu za naše hriechy.
35. Aké charakteristiky má Ježišova obeta?
Ježišova obeta je obetou Novej zmluvy, je jediná, završuje a prevyšuje všetky obety, je to veľkonočná obeta,
ktorou sa uskutočňuje definitívne vykúpenie ľudí.
36. Čo znamenajú slová: „...zostúpil k zosnulým..“?
Tieto slová znamenajú, že Ježiš Kristus skutočne zomrel, svojou smrťou za nás premohol smrť a diabla,
zostúpil na miesto pobytu zosnulých a otvoril brány neba spravodlivým, ktorí ho predišli.
37. Kedy zomrel Ježiš ?
Ježiš bol ukrižovaný v piatok, v 33. roku svojho života. Tento deň nazývame Veľkým piatkom a osobitne si
ho každý rok pripomíname prísnym pôstom (veriaci od 18. do 60. roku života majú povinnosť zdržiavať sa
mäsitého pokrmu a len 1x do dňa sa do sýta najesť).
38. Ktorý je najväčší Ježišov zázrak?
Najväčším Ježišovým zázrakom je jeho zmŕtvychvstanie.
39. Kedy Ježiš Kristus vstal z mŕtvych?
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych na tretí deň po ukrižovaní – na veľkonočnú nedeľu. Preto je Veľká noc
najväčším kresťanským sviatkom a preto je nedeľa pre kresťanov sviatočným dňom.
40. Kedy Pán Ježiš vystúpil na nebesia?
Ježíš Kristus vystúpil na nebesia na 40. deň po zmŕtvychvstaní z Olivovej hory pred zrakmi svojich
apoštolov.
41. Kedy bude druhý príchod Kristov?
Druhý príchod Krista bude v deň súdu na konci sveta, kedy príde v sláve, aby zavŕšil definitívne víťazstvo
dobra nad zlom.
42. Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je tretia božská osoba, je čistý duch, ktorý buduje, oživuje a posväcuje Cirkev.
43. Ktoré sú dary Ducha Svätého?
1. dar múdrosti
3. dar rady
2. dar rozumu
4. dar sily

5. dar poznania
6. dar nábožnosti

7. dar bázne božej

44. Čo je Cirkev?
Cirkev je spoločenstvo Božieho ľudu, ktorí boli pokrstení, veria učeniu Ježiša Krista a uznávajú za viditeľnú
hlavu pápeža.
45. V čom spočíva tajomstvo Cirkvi?
Tajomstvo Cirkvi spočíva v tom, že je vytvorená z dvoch prvkov: viditeľného (ľudského hierarchická
spoločnosť) a nevideteľného (božského = tajomné telo Kristovo).
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46. Aké je hierarchické usporiadanie Cirkvi?
Viditeľnou hlavou univerzálnej Cirkvi je Svätý otec (pápež, rímsky biskup). Univerzálna Cirkev je zložená z
partikulárnych cirkví ( biskupstiev alebo diecéz) , na čele ktorých stojí diecézny biskup. Všetci biskupi sveta
spolu so Svätým Otcom tvoria kolégium biskupov. Diecézu tvoria farnosti, ktoré spravujú spolu so svojim
biskupom farári. Farárom pomáhajú kapláni a diakoni.
47. Čo je poslaním Cirkvi?
Poslaním Cirkvi je učiť, posväcovať, spravovať boží ľud a tak viesť ľudí k spáse.
48. Čo je Magistérium Cirkvi?
Je to Učiteľský úrad Cirkvi, ktorý chráni pred odchýlkami a ochabnutím vo viere a je neomylný vo veciach
viery a mravov.
49. Kto má neomylnosť vo veciach viery a mravov?
Neomylnosť vo veciach viery a mravov má:
1. pápež – na základe svojho úradu
2. kolégium biskupov na ekumenickom koncile.
50. Kto sú laici?
Pod názvom laici rozumieme všetkých veriacich v Krista okrem vysvätených osôb (klerici) a rehoľníkov.
51. Čo je poslaním laikov v Cirkvi?
Poslaním laikov je budovať Božie kráľovstvo tak, že sa starajú o časné veci a usporadúvajú ich podľa Boha.
52. Z čoho pramení povinnosť a právo laikov podieľať sa na odovzdávaní posolstva spásy?
Toto právo a povinnosť pramení v krste a tým aj v spoluúčastí na Kristovom kňazskom, prorockom a
kráľovskom úrade.
53. Ktoré sú znaky Cirkvi?
1.Cirkev je jedna. 2. Cirkev je svätá.

3. Cirkev je katolícka. 4. Cirkev je apoštolská.

54. Čo znamená, že Cirkev je jedna?
Cirkev má jedného zakladateľa, má jednu hlavu, jedno učenie, vysluhuje jedny a tie isté sviatosti.
55. Čo znamená, že Cirkev je svätá?
1. má svätého zakladateľa Ježiša Krista, 2. jej učenie je sväté, 3. vlastní prostriedky posväcovania.
56. Čo znamená, že Cirkev je katolícka ? ( všeobecná, univerzálna)
Cirkev je katolícka, lebo ohlasuje celú vieru, je poslaná ku všetkým národom, na každé miesto a zahrňuje
všetky časy (bude trvať až do konca sveta).
57. Čo znamená, že Cirkev je apoštolská?
1. rozširovali ju apoštoli, 2. jej učenie je zhodné s učením apoštolov, 3. jej predstavení sú nástupcovia
apoštolov.
58. Ktoré pravdy o Panne Márii máme veriť?
l. Panna Mária je matkou Božieho Syna – je Bohorodička (l. január).
2. Bola vždy panna.
3. Bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu (8.december).
4. Bola vzatá s telom i dušou do neba (15.august).
59. Akú úctu prejavujeme Panne Márii?
P. Márii sa neklaniame /klaniame sa iba Bohu/, ale prejavujeme jej najväčšiu úctu spomedzi svätých –
nadúctu.
60. Prečo P. Márii patrí najväčšia úcta medzi svätými?
Pretože sa zvláštnym spôsobom podieľa na vykupiteľskom diele svojho Syna, ktorý nám ju dal na kríži za
našu Matku /“..hľa tvoja matka, ..hľa tvoj syn...“
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61. Čo znamená „vstať z mŕtvych?“
Vstať z mŕtvych znamená to, že Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu premenenému telu
neporušiteľný život, keď ho opäť spojí s našou dušou.
62. Kto a kedy vstane z mŕtvych?
Všetci ľudia, ktorí zomreli a bude to na konci sveta. Ti, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo
páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.
63. Čo je nebo?
Nebo je posledný cieľ človeka a splnenie jeho najhlbších túžob, je to stav vrcholnej a definitívnej blaženosti,
spoločenstvo života a lásky s Najsvätejšou Trojicou.
64. Čo je peklo?
Peklo je stav definitívneho vylúčenia so spoločenstva s Bohom a s blaženými. Peklo je večné a nezvrátiteľné.
65. Čo je očistec?
Je to stav dočasnej odlúčenosti od Boha, kde sa duša utrpením očisťuje od trestov, ktoré si za svoje hriechy
zaslúžila
66. Čo vyjadruje slovo „Amen“?
Slovo Amen je vyjadrením súhlasu, stálosti, vernosti a vierohodnosti.

Modlitby: Crédo - Verím v Boha
Modlitba Pána – Otče náš
Anjelské pozdravenie – Zdravas Mária
Anjel Pána
Desatoro Božích prikázaní
Šesť hlavných právd
Pätoro cirkevných prikázaní
Sedem sviatosti
Sedem darov Ducha Svätého
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