Otázky pre birmovancov VIERA
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Čo je Sväté Písmo - Biblia? Je to zjavené Božie slovo, napísané ľuďmi z vnuknutia Ducha Svätého.
Ako delíme Sväté Písmo? Na Starý a Nový zákon. (SZ 45 kníh + NZ 27 kníh = spolu 72 kníh)
Vymenuj knihy Starého zákona? (aspoň 5)
Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronómium, Jozue, Sudcovia, Rút, Prvá a Druhá kniha Samuelova, Prvá a druhá
kniha Kráľov, Prvá a Druhá kniha Kroník, Ezdráš, Nehemiáš, Tobiáš, Judita, Ester, Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ, Pieseň
piesni, Múdrosť, Sirachovec, Izaiáš, Jeremiáš, Náreky, Baruch, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš,
Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš, Prvá a druhá kniha Machabejcov.
Vymenuj knihy Nového zákona?
4 evanjelia podľa Matúša, Marka, Lukáša, Jána (Mt,Mk,Lk,Jn), Skutky apoštolov, listy apoštolov, Apokalypsa.
Ako vyznávame vieru? Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista … (povedať celé)
Čo je viera? Viera je osobná odpoveď človeka Bohu, ktorý sa mu zjavuje a dáva – čiže povedať Bohu ÁNO.
Je viera potrebná pre spásu človeka? Je nevyhnutne potrebná.
Ježiš hovorí: „Kto verí, bude spasený, kto neverí, bude odsúdený“.
Ktoré postavy vo Svätom Písme sú najväčším vzorom vo viere?
V Starom Zákone je to praotec Abrahám a v Novom Zákone je to Panna Mária.
Kto je Boh? Boh je Stvoriteľ a Pán celého sveta a náš nebeský Otec.
Akým menom sa predstavil Boh Mojžišovi? „JA SOM, ktorý som.“ (JAHVE)
Vymenuj vlastnosti Boha. (aspoň 5) Boh je: Dokonalý, Večný, Jediný, Pravý, Dobrý, Nemeniteľný, Všadeprítomný, Verný,
Neviditeľný, Múdry, Všemohúci, Vševediaci, Milosrdný, Spravodlivý, Svätý, Dobrotivý ... Boh je Láska.
Odkiaľ môžeme poznať Boha?
1. Zo stvorených veci (z dokonalosti prírody, vesmíru...),
2. Zo Svätého Písma, (Boh hovorí o sebe ľuďom v celých dejinách)
3. Z tradície Cirkvi, (z ústneho a písomného podania,...)
4. Máme vrodenú túžbu po Bohu (človek potrebuje veriť, túži po šťastí, živote, láske, dobre....)
Čo znamenajú slová „stvoriť“ a „tvoriť“? Stvoriť môže len Boh. Stvoriť znamená, urobiť niečo z ničoho (stôl bez
materiálu). Tvoriť môže človek. Tvoriť znamená urobiť niečo z niečoho (stôl z dreva, železa a pod.)
Čo je Božia prozreteľnosť? Znamená, že Boh nielen svet stvoril, ale sa oň aj neustále stará a udržiava ho.
Koľko je Bohov? Boh je len jeden v troch osobách Otec, Syn a Duch Svätý. Hovoríme, že je to Najsvätejšia Trojica.
Ktoré sú najdokonalejšie Božie stvorenia? Sú to anjeli a ľudia.
Kto sú anjeli? Stvorené duchovné bytosti, ktoré majú rozum a slobodnú vôľu. Oslavujú Boha, klaňajú sa mu a ochotne
slúžia. Ochraňujú nás ľudí pred zlom, pomáhajú nám, starajú sa o našu spásu a túžia, aby sme sa s nimi klaňali Bohu.
Kto sú diabli? Kedysi stvorení ako dobrí anjeli, ktorí odmietli slúžiť Bohu. Odvtedy ich voláme padlí anjeli, zlí duchovia,
diabli, ktorí škodia ľuďom, pokúšajú nás a chcú nás odvrátiť od Boha. Závidia nám, že môžeme prísť do neba.
Čo znamená, že sme stvorení na Boží obraz? Máme rozum, slobodnú vôľu a hlavne nesmrteľnú dušu.
Čo je Dedičný hriech? Je to stav odlúčenia od Boha, do ktorého sa všetci rodíme následkom 1. hriechu Adama a Evy.
Čo znamená meno JEŽIŠ KRISTUS? Ježiš znamená Jahve je SPÁSA, Kristus znamená POMAZANÝ.
Kto je otcom Pána Ježiša? Je ním Boh Otec (sv. Jozef je pestúnom a ľuďmi bol považovaný za Ježišovho skutočného otca).
V čom nám bol podobný Ježiš? Vo všetkom, okrem hriechu. (cítil bolesť, hlad, smútok, plakal, ...)
Ako sa Boží Syn stal človekom? /tajomstvo vtelenia/
Tak, že mocou Ducha Svätého sa počal v lone Panny Márie, z nej sa narodil a preto je Ježiš pravý Boh aj ozajstný človek.
Ktoré 3 mestá sú dôležité v Ježišovom živote?
Betlehem – narodenie, Nazaret – tu prežil skoro 30 rokov, Jeruzalem – tu často účinkoval a nakoniec zomrel na kríži.
Koľko rokov Ježiš verejne účinkoval? Ježiš verejne účinkoval 3 roky - od 30 do 33 rokov, keď zomrel na kríži.
Kto pokrstil Ježiša? Ján Krstiteľ v rieke Jordán. Ježiš krst nepotreboval, ale dal nám príklad, aby sme ho nasledovali.
Čo je podobenstvo? Je to príbeh zo života, pomocou ktorého Ježiš vysvetľuje nadprirodzenú pravdu. (vymenuj aspoň 3)
Čo je zázrak? mimoriadny skutok (jav), v ktorom spoznávame Božiu moc. Najväčší z nich je zmŕtvychvstanie. (aspoň 5)
Koľkých žiakov mal Ježiš? Ježiš mal 12 apoštolov (vymenuj aspoň 4), a 72 učeníkov, ktorých počet stále rástol.
Ktorú modlitbu nás naučil sám Ježiš? modlitbu „Otče náš“ (povedz ju)
Kto tvorí Svätú rodinu? Ježiš, Mária jeho matka a Jozef jeho pestún a manžel Panny Márie.
Prečo trpel a zomrel Ježiš Kristus? Aby zadosťučinil Bohu za naše hriechy, aby nás vykúpil a spasil.
Ježiš je jediný Spasiteľ sveta a človeka. Všetko, čo urobil bolo z lásky k Nebeskému Otcovi a z lásky k nám ľuďom.
Čo sa stalo na 40. a 50. deň po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša?
Na 40. deň Ježiš vystúpil do neba (Nanebovstúpenie) a v 50. deň zoslal na apoštolov Ducha Svätého (Turíce).

35. Aké druhy Božích súdov rozlišujeme?
• Osobný súd po smrti človeka – v ňom sa rozhodne o spáse, alebo zatratení človeka.
• Posledný súd na konci sveta keď Ježiš príde vo svojej sláve – potvrdí sa rozhodnutie osobného súdu.
36. Čo sa stane s očistcom po Poslednom súde?
Očistec ako dočasný stav zanikne – ostane len nebo a peklo. Na zemi, kým žijeme, môžeme niečo meniť, po smrti už nie.
37. Kam odchádza duša po osobnom súde?
Sú tri možnosti: do neba, do pekla, alebo do očistca.
38. Aká duša odchádza do pekla?
Duša, ktorá v čase smrti opustila telo v stave ťažkého hriechu. Nemala v sebe milosť posväcujúcu. Peklo je miesto zlých
duchov (padlých anjelov) a zatratených ľudí. Aj zatratenie je slobodné rozhodnutie človeka.
39. Aká duša putuje do očistca?
Duša, ktorá je v stave milosti posväcujúcej, ale nie je ešte očistená od časných trestov za hriechy a všedných hriechov.
40. Aká duša sa dostane do neba?
Čistá duša, ktorá je v stave milosti posväcujúcej, bez hriechu, zbavená časných trestov za hriechy.
41. Ktoré hriechy Boh vo večnosti neodpúšťa?
Hriechy proti Duchu Svätému, ktorými človek neustále odmieta Božie milosrdenstvo, milosť a spásu.
42. Vymenuj hriechy proti Duchu Svätému!
1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo. (nevadí, že hreším, veď Boh mi aj tak odpustí)
2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si. (nedôverujem Bohu, pochybujem o jeho láske a moci)
3. Odporovať poznanej, zjavenej pravde. (nechcem prijať pravdu, ktorú mi dáva poznať Boh)
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť. (som neprajný voči zbožnosti iného človeka, vysmievam sa z neho)
5. Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu. (odmietam napomenutie, aby som zanechal zlo a konal dobro)
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti. (nechcem ísť na spoveď, ani sa polepšiť, život v ťažkom hriechu mi vyhovuje)
43. Čo je blaženosť? Dokonalý stav v nebi, zahrňujúci všetky dobrá.
„Oko nevidelo, ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
44. Kto je Duch Svätý a ako v Cirkvi pôsobí?
Duch Svätý je tretia Božská osoba. V Cirkvi pôsobí tak, že ju vyučuje, zjednocuje, riadi, omladzuje, obnovuje, chráni od
omylov a posväcuje.
45. Koľko darov Ducha Svätého poznáme a ktoré sú to?
Poznáme 7 darov Ducha Svätého:
Dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne voči Bohu. (pomôcka MU,RO - RA,SI - PO,NA,BA)
46. Aký je rozdiel medzi prirodzenou čnosťou a neresťou?
Čnosť – opakovaním dobrého skutku vzniká dobrý zvyk (dobrý skutok konám rád a ochotne)
Neresť – opakovaním zlého skutku vzniká zlý návyk (závislosť)
47. Ktoré sú Božské (nadprirodzené) čnosti? Viera, nádej a láska. Ich symboly sú: kríž, kotva, srdce.
48. Vymenuj hlavné pravdy našej viery? Je ich 6.
1. Boh je len jeden.
2. V Boh sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je na spásu potrebná.
49. Definuj katolícku CIRKEV? Spoločenstvo ľudí, ktorí: 1. veria v Boha, 2. veria v Ježiša, 3. sú pokrstení, 4. uznávajú pápeža.
50. Kto a kedy založil Cirkev? Ježiš Kristus, ktorý ju pripravoval a jej vznik zavŕšil na Turíce keď zoslal Ducha Svätého.
51. Ktoré sú známky Cirkvi? Sú štyri – Cirkev je:
• Jedna (jeden zakladateľ, jedno učenie, jedny sviatosti, jedna obeta)
• Svätá (svätý zakladateľ Ježiš, sväté učenie a sviatosti, vedie ju Duch Svätý)
• katolícka (ponúka všetkým ľuďom, všetkých čias, všetko učenie a pravdu)
• apoštolská (šírili ju apoštoli a ich nástupcovia biskupi, tí učia to čo apoštoli)
52. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi a prečo? Je to pápež, ako nástupca apoštola Petra, ktorému Ježiš povedal: „Ty si Peter
a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo
zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
53. Ako delíme Cirkev? na: 1. oslávenú (svätí v nebi) 2. putujúcu (ľudia na zemi), 3. trpiacu (duše v očistci).
54. Čo znamená slovo „Amen“? znamená: áno, tak je, súhlasím.

