
I. VIERA 
 

1. Vysvetli čo je spása?  

Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus nám daroval 

hojný život na zemi a večný život v Božom kráľovstve. /Jn 10,10; Mk16,16/ 

 

2.  Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?  

Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy 

každého človeka. 

Spasený  je  však ten, kto prijme vieru v Ježiša  Krista, ktorý za nás  zomrel a  

vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý hriešny život. /Rim 10,9/ 

 

3. Čo znamená slovo kresťan?  

Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi (s Kristom spojený a z neho žijúci). 

 

4. Kto je kresťan?  

Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho učenia. 

/Sk11,26/ 

 

5. Čo je to viera?  

Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Je základom toho čo dúfame 

a dôkazom toho čo nevidíme./Hebr11,1/ Skrze vieru Kristus prebýva v našom 

srdci. /Ef3,17/ Viera je dôvera v Boha. 

 

6. Kde je zahrnuté učenie viery?  

 Učenie viery je zahrnuté vo vyznaní viery Verím v Boha. /KKC strana 53,194/ 

 

7. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže  prehlbovať ?  

Kresťan si prehlbuje svoju vieru, ak si buduje vzťah s Bohom (číta sv. Písmo, 

modlí sa) a žije podľa Božích prikázaní v spoločenstve Cirkvi. 

 

8. Ako sa v tvojom živote prejavuje to, že veríš v Boha?  

 

 

 

 

DUCH SVÄTÝ 

 

9.Kto je Duch Svätý?  

Duch Svätý je Tretia Božská Osoba Najsv. Trojice. Je rovnocennou osobou s  

nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom. 

 

10.Prečo Boh zoslal na zem  svojho Svätého Ducha?  

Aby dal Cirkvi život a aby naplnil veriacich učeníkov  svojou mocou. 

/Jn14,26, Sk1,8/. 

 

11.Ako sa Duch Svätý prejavil v živote apoštolov?  

Duch Svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, naplnil ich 

svojimi darmi, aby mohli hlásať evanjelium po celej zemi. 

 

12. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého?  

Hlavnou činnosťou Ducha Svätého je láska, t. j. vytváranie spoločenstva 

človeka s Bohom a človeka s človekom. 

 

13.Aké sú dary  Ducha Svätého?  

Dary Ducha Svätého sú múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť 

a bázeň Božia a mnohé ďalšie. 

 

14. Príde  Pán Ježiš ešte  raz na našu zem? 

Ježiš sa vráti na zem so všetkou slávou na konci sveta ako Sudca živých 

i mŕtvych, dobrých i bezbožných. /Mt24,3; Zjv1,7/ 

 

15. V akej etape Božieho plánu spásy sa nachádza súčasná Cirkev? 

Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista na túto zem. /Zjv19,7/ 

 

16. a/Ako očakávaš Ježišov  druhý príchod Ty? /tešíš sa naň, alebo sa bojíš,  

alebo ti to je jedno?/  

       b/Čo pre Teba znamená Ježišova výzva: “Bdejte - buďte 

pripravení!“? /1Pt5,8; Mt24,42/ 

 

 

 

 

 



 

CIRKEV 

 

17. Čo je Cirkev?  

Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista, ktorý 

ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. /Sk20,28; Ef5,25/ 

 

18. Kto založil Cirkev?  

Cirkev založil Ježiš Kristus. /Ef5,23/ 

 

19. Aké je poslanie Cirkvi?  

Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium  

všetkým ľuďom a tým sprostredkovávať ľuďom spásu. 

 

20. Kto sú členovia Cirkvi?  

Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi, duše v očistci a veriaci na zemi. 

 

21. Aké hlavné prikázanie dal Pán Ježiš svojej Cirkvi?  

Ježiš dal svojej Cirkvi hlavné prikázanie lásky: milovať Boha 

a blížneho./Mt22,34; Jn15,12/ 

 

22. Kto je neviditeľnou hlavou Cirkvi? Neviditeľnou hlavou Cirkvi je sám 

Ježiš Kristus. 

 

23. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi? Viditeľnou hlavou Cirkvi je pápež.  

 

 

CESTA DO NOVÉHO ŽIVOTA 

 

24. Končí sa život  človeka smrťou?  

Ľudský život sa nekončí telesnou smrťou, duša človeka je nesmrteľná.  

/KKC1052/ 

 

25. Čo je očistec?  

 Očistec je predsieň neba, kde sa človek očisťuje, aby mohol čistý predstúpiť 

pred Božiu tvár. /KKC1472;1030-1031/ 

 

 

 

26. Z čoho sa človek potrebuje očisťovať v očistci? V očistci sa  človek 

očisťuje od dôsledkov hriechu, ktoré síce boli odpustené, ale hriechy nejakým 

spôsobom poškodili dušu. Napr. naviazanosťou na stvorené veci, láska 

k Bohu z vypočítavosti, náklonnosť k hriechu atď. 

 

27. Čo je nebo?  

Nebo je blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplnú čistú lásku  

v prítomnosti živého, milujúceho Boha. Okrem toho, že tento život nikdy 

nekončí, neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nespravodlivosť ani nič zlé. Je to 

cieľ a zmysel nášho života. /KKC1053/ 

 

28.Môžeme nebo zažívať už tu na zemi?  

Večnú blaženosť  môžeme poznávať a zažívať  len sčasti; skrze lásku Boha 

i ľudí, skrze pôsobenie Boha v našom živote: najmä cez prostriedky Jeho 

milostí. 

 

29. Čo je to Božia milosť? 
Božia milosť je prítomnosť Boha  v našej duši, kedy  sme otvorení pre jeho 

dary a jeho  pôsobenie v našom živote. /KKC1999-2003/ 

 

30. Dokedy je Božia milosť v našom živote? 
Každý spáchaný  a neoľutovaný hriech nás okráda o milosť Božiu, čím 

strácame spoločenstvo a vzťah s Bohom. 

 


