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014. Ako delíme Sväté písmo?Sväté písmo delíme na knihy „Starého zákona“ 

a na knihy „Nového zákona“. Alebo na „Starú a Novú zmluvu“. 
 

a) Knihy „Starého zákona“ obsahujú zjavenia, ktoré Boh dal ľuďom pred príchodom 

Ježiša Krista na tento svet. Týchto kníh je 45.  

b) Knihy „Nového zákona“ obsahujú zjavenia, ktoré Boh dal ľuďom skrze Ježiša Krista 

a skrze apoštolov. Týchto kníh je 27. 
 

015. Čo je ústne podanie? Ústne podanie je tá časť Božieho zjavenia, ktorú 

apoštoli síce ústne hlásali, ale ju nenapísali. 
 

a) Ústne podanie sa latinsky menuje tradícia. 

b) Aj ústne podanie bolo postupom času zaznačené do kníh, ale tieto knihy už nepatria 

do Písma svätého. 
 

016. Je viera v Božie zjavenie nevyhnutne potrebná k spáse? 

Viera v Božie zjavenie je nevyhnutne potrebná k spáse, lebo Ježiš Kristus 

povedal: „Kto neuverí, bude zatratený.“(Mk 16, 16) 
 

a) Zatrateným byť znamená prísť do pekla. 

b) Viera v  Božie zjavenie má byť: 

všeobecná, to znamená, že musíme veriť všetko, čo Boh zjavil a čo nám Cirkev 

Kristova predkladá k vereniu; 

pevná, to znamená, že nesmieme pochybovať o pravdivosti Božieho zjavenia; 

živa, to znamená, že musíme podľa viery žiť; 

stála, to znamená, že si vieru musíme zachovať až do smrti. 

c) kto odmieta veriť, čo len jedinú zjavenú pravdu, alebo kto zjavenú pravdu vysvetľuje 

inak, ako ju vysvetľuje Cirkev Kristova a kto v tomto svojom omyle tvrdošijne 

zotrváva, prestáva byť živým údom Cirkvi Kristovej. 
 

017. Ktoré sú hlavné zjavené pravdy, ktoré máme nielen veriť, ale aj 

výslovne vedieť? 
 

 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: dobrých odmieňa a zlých tresce. 

 5. Duša ľudská je nesmrteľná. 

 6. Božia milosť je na spásu potrebná. 
 

Toto je šesť hlavných právd Božieho zjavenia. 
 

018. Kde sú v krátkosti obsiahnuté zjavené pravdy, ktoré máme veriť? 

Zjavené pravdy, ktoré máme veriť, sú v krátkosti obsiahnuté v 

Apoštolskom vyznaní viery. 
 

019. Ako znie Apoštolské vyznanie viery? 

(1) Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,  

(2) i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,  



(3) ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,  

(4) trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.  

(5) Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,  

(6) vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.  

(7) Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.  

(8) Verím v Ducha Svätého,  

(9) v svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých,  

(10) v odpustenie hriechov,  

(11) vo vzkriesenie tela,  

(12) a v život večný. Amen. 
 

020. Prečo menujeme toto vyznanie viery apoštolským?  

Lebo pochádza z apoštolských čias. 
 

021. Koľko článkov má Apoštolské vyznanie viery?  

Apoštolské vyznanie viery má 12 článkov.  
 

022. Ako znie prvý článok Apoštolského vyznania viery? Verím v Boha, 

Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.  
 

a) V rámci tohto článku je reč o Stvoriteľovi (t.j. Bohu) a o jeho tvoroch. 

b) Božie tvory sú trojaké: 1. Čisto hmotné (nerasty, rastliny, živočíchy);  

2. Čisto duchovné (duchovia);  

3. Duchovno - hmotné (ľudia) 

c) Nerasty sú neživé tvory. Rastliny, živočíchy, ľudia a duchovia sú živé tvory. 

d)Nerasty, rastliny a živočíchy sú nerozumné tvory. Duchovia a ľudia sú rozumné tvory. 
 

023. Kto je Boh? Boh je pán celého sveta, a náš Otec nebeský. 
 

024. Odkedy je a dokedy bude Boh?  

Boh vždy bol a vždy bude: Boh je večný. (Ž 89) 
 

Boh svoje jestvovanie a svoje dokonalosti nedostal od nikoho; od všetkých ostatných 

bytostí sa líši tým, že je sám od seba.  
 

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

026. Vidíme Boha v pozemskom živote? Boha v pozemskom živote nevidíme, 

lebo Boh nemá telo; On je čistý duch. 
 

I keď Boha v tuzemskom živote nevidíme, o jeho jestvovaní nás ubezpečuje  

1.svet, ktorý Boh stvoril a múdro zariadi,     2. skutočnosť, že nám dal zjavenie o sebe. 
 

027. Čo vie Boh?Boh vie všetko: čo bolo, čo je a čo bude; ba i to vie, čo si 

myslíme a čo v tajnosti činíme. Boh je vševediaci. (Heb 4, 13) 
 

028. Čo môže Boh učiniť?Boh môže učiniť všetko, čo len chce. Boh je 

všemohúci. (Ž 134, 6) 
 

029. Ako usporaduje Boh všetko na svete?Boh všetko usporaduje tak, aby 

dosiahol to, čo chce dosiahnuť. Boh je nekonečne múdry.  (Ž 103,24) 


