
Otázky a odpovede prvý piatich tém: 

 

Na prvú skúšku je každý birmovanec povinný ovládať: 
Verím v Boha 
Desať Božích prikázaní 
Šesť hlavných právd 
Päť cirkevných prikázaní 
Sedem sviatostí 

 

 

1. Čo je predmetom viery? 

Predmetom viery sú informácie o skutočnostiach, ktoré v danej chvíli nie sú zmyslami 

dokázateľné. 

 

2. Aké informácie nám ponúka náboženstvo? 

Náboženstvo nám podáva informácie o Bohu a veciach s ním súvisiacich. 

 

3. Čo má byť dôvodom prijatia alebo neprijatia informácie? 

Naše presvedčenie o pravdivosti informácie. 

 

4. Kde nachádza informácie o Bohu, človekovi a stvorenstve kresťan? 

Nachádza ich vo Svätom písme. 

 

5. Ako je človek schopný  poznať Boha? 

Človek je schopný poznať existenciu Boha už svojím prirodzeným rozumom. 

 

6. Čo je Zjavenie? 

Zjavenie sú informácie, ktoré nám o sebe zjavil sám Boh skrze ľudských autorov. 

 

7. Ako vznikla Biblia? 

Biblia vznikala v rozpätí mnohých rokov, skrze inšpirovaných autorov, ktorí na 

základe Božieho vnuknutia a riadenia napísali im vlastným spôsobom všetko to a len 

to, čo Boh sám chcel. 

 

8. Ako delíme Bibliu? 

Základné delenie je na Starý a Nový zákon a jednotlivé knihy delíme na: dejepisné, 

poučné a prorocké. 

 

9. Kto je jediným kompetentným vykladačom Sv. písma? 

Jediným kompetentným a neomylným vykladačom písma je Cirkev. 

 

10. Aké iné knihy okrem kánonických spisov poznáme? 

Takzvané apokryfné spisy, ktoré vznikli oveľa neskôr a obsahujú legendy a bludy. 

 

11. V čom je Božia dokonalosť? 

Božia dokonalosť tkvie v to, že má všetko v plnej miere a pritom je absolútne 

jednoduchý. 

 

12. Čo vieš o Božej podstate a vlastnostiach? 



U Boha je podstata totožná s vlastnosťami. Preto o Bohu hovoríme nie, že je dobrý ale 

že on sám je Dobro. 

 

13. Ako je dokonalý Boh a ako človek? 

Boh je dokonalý absolútne. Má všetko v plnej miere. Človek je dokonalý len relatívne, 

teda vlastní to, čo ako človek potrebuje. 

 

 

14. Čo znamená, že je Boh všemohúci? 

Znamená to, že môže všetko, čo len môže chcieť. 

 

15. Čo znamená, že je Boh vševediaci? 

Znamená to, že vie všetko, čo je, čo bolo a čo bude, pretože je mimo času. 

 

16. Čo znamená, že je Boh všadeprítomný? 

Znamená to, že nie je obmedzený ani priestorom ani časom. 

 

17. Čo znamená, že je Boh osobnou bytosťou? 

Znamená to, že Boh má slobodu a rozum. 

 

18. Ako Boh „poznáva“ veci? 

Poznáva všetky veci v ich podstate a v jedinom prítomnom okamihu všetky veci 

a všetky súvislosti. 

 

19. Čo znamená, že Boh je absolútne slobodný? 

Že nepotrebuje nič a nikoho. Ničím nie je obmedzený a nič nekoná z nevyhnutnosti. 

 

20. Prečo je hlúpe klásť Bohu akékoľvek podmienky? 

Pretože na výmenu nemáme nič, čo by Boh potreboval. 

 

21. Čo majú Tri Božské osoby spoločné a čím sa odlišujú? 

Spoločnú majú prirodzenosť a teda aj rozum a vôľu. Odlišujú sa iba protikladom 

vzájomných vzťahov. 

 

22. Ako znie definícia lásky? 

Láska je slobodné a uvážené rozumové rozhodnutie chcieť druhému človekovi dobro. 

 

23. Prečo stvoril Boh peklo? 

Pretože rešpektuje slobodné rozhodnutie človeka, ktorý sa rozhodne proti nemu. 

 

24. Čo potvrdzuje historicitu Ježiša Krista? 

Sväté písmo a tiež mimobiblické spisy historikov a nepriateľov kresťanstva. 

 

25. Čo znamená, že je Ježiš Bohočlovek? 

Znamená to, že Ježiš je nositeľom Božskej a zároveň aj ľudskej prirodzenosti. 

 

26. Čo poskytla pri Ježišovom splodení Mária a čo Boh? 

Mária poskytla Ježišovi svoju ľudskú prirodzenosť a Boh doplnil to, čo chýbalo zo 

strany muža a tým poskytol božskú prirodzenosť. 

 



27. Vedel Ježiš, že je Bohom? 

Ježiš si bol vždy vedomí svojho božstva. 

 

28. Čím dosvedčoval Ježiš svoje božstvo? 

Nadprirodzenými zázrakmi. 


