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041. Či sa Boh i teraz stará o svet?
Boh sa i teraz stará o svet: Boh svet zachováva a riadi.
a)Slovám „Boh svet zachováva“ treba rozumieť tak, že bez Božej činnosti by sa svet
premenil v nič: z ničoho bol stvorený a v nič by sa premenil. - Slovám „Boh svet
riadi“ rozumieme: bez Božej vôle alebo bez Božieho dopustenia sa nič nestane.
Všetko, čo Boh robí, alebo čo dopustí, je pre naše dobro, i keď sa nám to mnohokrát
zdá byť nepríjemné.
b) I nehody a trápenia vie Boh obrátiť na dobré: tresce nimi hriešnikov, aby sa napravili;
skúša nimi spravodlivých, či mu zostanú verní aj v ťažkostiach a tak im dáva
príležitosť, aby rozmnožili svoje zásluhy pre nebo.
c) Boh odpúšťa i hriechy, nezabraňuje im nasilu, lebo nechce odňať človeku slobodnú
vôľu.

042. Ako menujeme Božiu starostlivosť o svet?
Božiu starostlivosť o svet menujeme Božou prozreteľnosťou.
Mravné poučenie.
Boh ťa stvoril. Dal ti svoju milosť pri krste. Pripravil ti nebo. Ustavične stará sa o teba;
dal ti rodičov, aby ťa viedli do neba, dal ti anjela strážcu, aby ťa chránil, dáva ti teplo
a svetlo, vzduch a život. Buď povďačným.
Čo Boh ničí, všetko je dobré. Boh dobre vie, čo ti slúži k dobrému. A preto, keď ťa aj
trápenie a žiaľ zastihne, neponosuj sa a nereptaj proti Bohu. Sv. Pavol ap. vraví: „Tým,
ktorí Boha milujú, slúžia všetky veci k dobrému.“

043. Ktoré sú najdokonalejšie Božie stvorenia?
Najdokonalejšie Božie stvorenia sú anjeli a ľudia.
044. Čo sú anjeli?
Anjeli sú duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo.
a) Boh stvoril anjelov mnoho. Sväté písmo spomína deväť anjelských zborov.
Sú to: 1. Anjeli, 2. Archanjeli, 3. Cherubíni, 4.Serafíni, 5. Prestoly - Tróny, 6.
Panstvá, 7. Kniežatstvá, 8. Mocnosti, 9. Sily.
b) Každý anjel má svoje meno. Sväté písmo uvádza podľa mena týchto anjelov: Michal,
Gabriel, Rafael, Lucifer. Mená ostatných anjelov nie sú nám známe.

045. Akí boli anjeli, keď ich Boh stvoril?
Anjeli, keď ich Boh stvoril, boli všetci dobrí.
046. Všetci anjeli zostali dobrými?
Všetci anjeli nezostali dobrými. Mnohí z nich zhrešili a boli zhodení do
pekla. Títo sa menujú čerti alebo diabli alebo zlí duchovia.
047. Akí sú k nám dobrí anjeli?Dobrí anjeli nás milujú a preto nás strážia
a chránia od zlého, aby sme aj my prišli do neba.
048. Ako sa menujú tí anjeli, čo nás strážia? Tí anjeli, čo nás strážia, menujú
sa anjeli strážcovia.

049. Akí sú k nám zlí duchovia? Zlí duchovia nám závidia, že môžeme byť
spasení; preto nás nenávidia a pokúšajú na hriech, aby sme aj my prišli do pekla.
050. Čo máme činiť, keď nás zlý duch pokúša na hriech?Keď nás zlý duch
pokúša na hriech, máme prosiť Boha o pomoc a pokušeniu máme odporovať.
Mravné poučenie.
Neraz počuješ v sebe vnútorný hlas, čo ťa napomína, aby si sa zlého chránil a dobré
konal. Poslúchaj tento hlas, on je hlasom tvojho anjela strážcu. „Keďže máš takého
opatrovníka, anjela strážcu, čoho sa máš báť? Je verný, prozreteľný a mocný. Čoho sa
máš ľakať? Len ho nasleduj a pevne sa ho drž.“ Sv. Bernard.

051. Ako sa menovali prví ľudia, ktorých Boh stvoril?Prví ľudia, ktorých
Boh stvoril, menovali sa Adam a Eva.
Všetci ľudia pochádzajú od Adama a Evy. Adam a Eva sú prarodičia všetkých ľudí.

052. Ako stvoril Boh Adama?Boh stvoril Adama takto: jeho telo vytvoril „zo
zeme“ (zo zemskej hmoty) a „vdýchol“ (stvoril) mu dušu.
053. Z čoho pozostáva človek?Človek pozostáva z tela a z duše.
Duša je neviditeľný a nesmrteľný duch. Bez duše by človek nevedel rozmýšľať
a slobodne sa rozhodovať.

054. Komu sa podobá ľudská duša?Ľudská duša sa podobá Bohu.
055. V čom sa podobá ľudská duša Bohu?Ľudská duša sa podobá Bohu
1. v tom, že má rozum a slobodnú vôľu
2. v tom, že je nesmrteľná
a) Duša nikdy neumrie, žije aj po smrti človeka. b) Dušu nevidíme, lebo nie je z hmoty.
Prítomnosť nehmotnej duše v človekovi poznávame z toho, že človek má rozum, že vie
rozmýšľať a že má slobodnú vôľu, - že sa vie slobodne rozhodnúť k dobrému alebo zlému.

55a. Miluje nás Boh?Boh nás miluje. On nám dáva všetko, čo potrebujeme.
056. Na čo stvoril Boh ľudí?Boh stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali,
jemu slúžili a tak prišli do neba.
Boh nás stvoril na to, aby sme ho oslávili a aby nás za to odmenil.
a) Boha oslávime tým, že z jeho stvoriteľského diela a zjavenia poznávame jeho slávu,
dokonalosť, a zvrchované panstvo, že mu ako zvrchovanému Pánovi slúžime,
zachovávajúc jeho prikázania.
b) Ako odmenu za oslávenie nám Boh pripravil účasť na svojej sláve, t. j. spásu.

057. Môžu ľudia dosiahnuť spásu vlastnými silami?
Ľudia nemôžu dosiahnuť spásu vlastnými silami; k dosiahnutiu
spásypotrebujú aj Božiu milosť.
058. Obdaril Boh prvých ľudí svojou milosťou?
Boh obdaril prvých ľudí svojou milosťou; posvätil ich duše, prijal ich za
svoje deti a tak ich urobil dedičmi neba.

