
 1. Kto stvoril svet?  

 Boh.  

2. Kto stvoril človeka?  

 Boh.  

3. Kto je Boh?  

 Pán celého sveta a náš nebeský Otec.  

4. Čo to znamená stvoriť?  

 Vytvoriť niečo z ničoho.  

5. Aký je Boh?  

 Boh je neviditeľný, veľmi dobrý, má nás rád.  

6. Kde je Boh?  

 Boh je vždy a všade prítomný.  

7. Čo môže urobiť Boh?  

 Boh môže všetko: všetko vie, vidí, počuje.  

8. Prečo nás stvoril Boh?  

 Pretože nás miloval a stvoril pre nás svet.  

9. Ako nás stvoril Boh?  

 Telo utvoril zo zeme a vdýchol do nás dušu.  

10. Čo máme robiť, aby sme boli večne šťastní?  

 Milovať Pána Boha a konať dobro. 

11. Ktoré sú hlavné Božie stvorenia? 

 Anjeli a ľudia. 

12. Kto sú anjeli? 

 Božie stvorenia, majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo. 

13. Zostali všetci anjeli verní? 

 Nie. Zlí duchovia odišli od Boha preč, pretože mu nechceli slúžiť. 

14. Kto je človek? 

 Božie stvorenie. Človek je pánom celej zeme. 

15. Aké je naše telo a aká je naša duša? 

 Naše telo je smrteľné a duša nesmrteľná. 

16. Čím sú Božie príkazy? 

 Upozornením, ochranou ľudí od zlého. 

17. Dodržali prví ľudia príkazy, ktoré im dal Boh? 

 Nie, neposlúchli Boha. 

 



18. Aké boli následky hriechu prvých rodičov? 

 Stratili šťastný život v raji a priateľstvo s Bohom. 

19. Uškodil hriech iba prvým rodičom? 

 Nie. Všetci sme zdedili po nich tento stav. 

20. Čo znamená dedičný hriech? 

 Dedičný hriech znamená, že všetci sme sa narodili do sveta pokazeného zlom, 

trápením a hriechom. 

21. Kto spácha hriech? 

 Kto dobrovoľne a vedome neposlúchne Božie príkazy. 

22. Kto spácha ťažký hriech? 

 Kto dobrovoľne a vedome neposlúchne Božie príkazy vo veľkej a vážnej veci. 

23. Boli schopní ľudia svojimi vlastnými silami zmieriť sa s Bohom? 

 Nie, pretože sa hanbili pred Bohom a vyhýbali sa mu. Kvôli výčitkám odišli 

od neho preč. 


