
Otázky pre birmovancov – 1. časť 

 

1. Kto je kresťan katolík? 
     Kresťan katolík je ten, kto je pokrstený a vyznáva kresťansko katolícku vieru. 

2. Kto nás učí veriť Ježišovu pravdu? 
       Rímskokatolícka cirkev. 

3. Odkiaľ nás cirkev učí Ježišovu pravdu? 
        1. Zo Svätého písma. 

        2. Z ústneho podania. 

4. Čo je základom šťastného kresťanského života tu na zemi? 
        Život  podľa viery. 

5. Čo je zárukou večného života po smrti? 
        Viera. Ježiš v evanjeliu podľa Jána povedal:“ Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť, a nik 

nezomrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ 

6. Aká má byt naša viera? 
       1. všeobecná, 

       2. pevná, 

       3. živá, 

       4. stála. 

7. V ktorej modlitbe je vyjadrených 12 základných pravd viery? 
 V Apoštolskom vyznaní viery – vo Verím v Boha. 

 

8. Ktorých šesť hlavných právd veríme? 
        1. Boh je len jeden. 

        2. V Bohu sú tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý. 

        3. Boží syn sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil. 

       4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce 

       5. Ľudská duša je nesmrteľná. 

       6. Božia milosť je na spásu potrebná. 

 

9. Kto je Boh? 
      Boh je Pán celého sveta a náš Nebeský Otec. 

10. Odkedy Boh je a dokedy bude? 
      Boh vždy bol, je a vždy bude. Boh je večný. 

11. Kde je Boh? 
      Boh je všade: na nebi, na zemi a na každom mieste. 

12. Môžeme vidieť Boha v pozemskom živote? 
      Boha tu na zemi nemôžeme vidieť, lebo Boh nemá telo. Boh je čistý duch.  Aj keď ho tu na 

zemi nevidíme, o jeho jestvovaní nám svedčí stvorený svet, ktorý múdro stvoril a riadi ho a tiež  

skutočnosť, že nám dal zjavenie o sebe. 

13. Čo vie Boh? 
      Boh vie všetko: čo bolo, čo je a čo bude. Vie i to čo si myslíme a čo v tajnosti konáme. Boh je 

vševediaci. 

14. Ako nás miluje Boh? 
      Boh nás miluje nekonečne. Dáva nám to, čo potrebujeme pre pozemský život, ale i to, čo 

potrebujeme k dosiahnutiu                       nebeskej blaženosti. Boh je nanajvýš dobrotivý. 

15. Koľko je osôb v jednom Bohu? 
      V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Každá osoba je pravý Boh. Jedným 

menom ich nazývame Najsvätejšia Trojica. 

16. Kto je Ježiš? 
     Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil. 

17. Čo znamená meno Ježiš? 



     Spasiteľ, Vykupiteľ, Záchranca. 

18.  Kedy sa stal Boží Syn človekom? 
      Za čias cisára Augusta, už viac ako pred dvetisíc rokmi. 

 19. Ako sa stal Boží Syn človekom? 
     Tak, že pôsobením Ducha Svätého prijal z Panny Márie také telo a dušu, ako máme my      ľudia. 

 20. Kde sa narodil Ježiš? 
      V Betleheme. 

 21. Ktorými sviatkami oslavujeme narodenie Pána Ježiša? 
       Vianocami. 

 22. Kto je otcom Pána Ježiša? 
       Nebeský Otec. 

 23. Kto je Ježišova matka? 
       Panna Mária. 

24. Kto je Duch Svätý? 
       Duch Svätý je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je 

       treťou božskou osobou. 

 25. Kedy Ježiš poslal Ducha Svätého apoštolom? 
       Na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní, teda na desiaty deň po svojom nanebovstúpení. 

26. Čo je Sväté písmo? 
       Sväté písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha 

      Svätého. 

27. Ako sa delí Sväté písmo? 
       Na Starý zákon, ktorý obsahuje 45 kníh a Nový zákon, ktorý obsahuje 

       27 kníh. 

28. Čo obsahuje Starý zákon? 
       Dejiny spásy, v ktorých sa očakával Ježiš Kristus. 

29. Čo obsahuje Nový zákon? 
       Štyri evanjeliá o Ježišovom živote na zemi; Skutky apoštolov; Listy apoštolov a Zjavenie sv. 

Jána. 

30.  Ako sa volajú štyria evanjelisti? 
       Matúš, Marek, Lukáš, Ján. 

 

31. Ako voláme prestúpenie božieho príkazu? 

      Hriech. 

32. Ako delíme hriechy podľa veľkosti? 

       1. všedný (ľahký) hriech 

       2. smrteľný (ťažký) hriech 

33. Aký je to všedný hriech? 

      Keď niekto v nezávažnej veci nezachová mieru predpísanú morálnym 

      zákonom alebo keď neposlúchne morálny zákon vo vážnej veci, ale   bez plného 

poznania a úplného súhlasu. 

34. Aký je to smrteľný hriech? 

       Keď niekto dobrovoľne, slobodne a uvážene prestúpi Boží príkaz vo 

       veľkej veci. 

35. Čo je následok smrteľného hriechu? 

       Následok smrteľného hriechu je strata posväcujúcej milosti. 

36. Ktoré sú do neba volajúce hriechy? 

       1. Úmyselná vražda. 

       2. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt. 



       3. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy. 

37. Ako sa môže veľký hriešnik uchrániť pred večným zatratením? 

       Tak, že sa s Ježišovou pomocou zmieri s Bohom. 

38. Aké boli následky hriechu prvých rodičov? 

       1. Stratili krásu duše, ktorá sa volá posväcujúca milosť. 

       2. Stratili Božie synovstvo. 

       3. Stratili nebo. 

      4. Rozum sa im zatemnil. 

      5. Vôľa sa naklonila k zlému. 

      6. Museli veľa trpieť a zomrieť. 

39. Kde má pôvod dedičný hriech? 

       V prvých rodičoch. 

40. Ako voláme hriech, v ktorom sa narodil každý človek? 

       Dedičný hriech. 

41. Boli schopní ľudia svojimi vlastnými silami zmieriť sa                    

       s Bohom? 

         Nie, musel im pomôcť sám Boh. 

42. Sedem hlavných hriechov : 

        Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť. 

43. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi? 

       Že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa čiže záchrancu. 

44. Komu Boh prisľúbil, že pošle ľuďom Vykupiteľa? 

       Už prvým ľuďom, potom Abrahámovi. Izákovi, Jakubovi, Mojžišovi 

       a Izraelitom ústami proroka Micheáša, Daniela, Izaiáša... 

45. Ako nás Ježiš vykúpil? 

       Tak, že za nás zomrel na kríži. 
 

 

 

 

 

 

 


