"IDEME K NEBESKÉMU OTCOVI A VEDIE
NÁS JEŽIŠ KRISTUS"
Nebeský Otec
1. Kto nám dal otca a matku? Otca a matku nám dal
Pán Boh.
2. Kto je Pán Boh? Pán Boh je náš nebeský otec.
Nebeský Otec nám dal svet
3. Odkiaľ je svet? Svet stvoril pre nás nebeský Otec.
4. Čo môže urobiť nebeský Otec? Nebeský otec môže
urobiť všetko, čo chce, lebo je všemohúci.
5. Čo robí nebeský Otec aj teraz so svetom? Nebeský
Otec aj teraz sa stará svet a dbá o všetko, čo je na
svete.
Nebeský Otec k nám prehovoril
6. Odkiaľ vieme, že je Boh?
1.Rozum nám hovorí, že je Boh, lebo svet musel
niekto stvoriť.
2.Boh k nám prehovoril vo Svätom písme.
7. Čo je sväté písmo? Sväté písmo je napísané slovo
Božie.
8. Odkedy je Boh? Boh vždy bol, je a bude, lebo je
večný.
9. Čo vie Pán Boh? Pán Boh vie všetko, aj to, čo si
myslíme: Boh je vševediaci.
10. Prečo nevidíme Pána Boha? Pána Boha nevidíme
preto, lebo je čistý duch, nemá telo.

My hovoríme k nebeskému Otcovi
11. Čo robíme. keď sa modlíme? Keď sa modlíme,
myslíme na Boha, s ním sa rozprávame.
12. Je viac ako jeden Boh? Boh je len jeden.
13. V koľkých osobách je Boh? Boh je v troch
božských osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.
14. Ako voláme tri božské osoby? Tri božské osoby
voláme Najsvätejšia Trojica.
Nebeský Otec nám dal anjelov
15. Kto sú anjeli? Anjeli sú neviditeľné duchovné
stvorenia nebeského Otca.
16. Čo robia dobí anjeli? Dobrí anjeli milujú Pána
Boha a ľudí vedú k dobrému.
17. Čo robia zlí anjeli? Zlí anjeli nenávidia Pána Boha
a ľudí navádzajú na zlé.
Nebeský Otec stvoril človeka
18. Odkiaľ sú ľudia? Prvých ľudí stvoril Pán Boh.
19. Kto sú ľudia? Ľudia sú stvorenia Pána Boha, ktoré
majú telo a dušu.
20. Aká je ľudská duša? Ľudská duša je neviditeľná a
nesmrteľná.
21. Akú úlohu majú ľudia na zemi? Ľudia na zemi
majú oslavovať Pána Boha a budovať svet.
Nebeský Otec prijme človeka za svoje dieťa
22. Ako žili ľudia na začiatku? Na začiatku ľudia žili
veľmi blažene: nepoznali ani utrpenie ani smrť.

23. Prečo boli prví ľudia naozaj blažení? Prví ľudia
boli naozaj blažení preto, lebo nebeský Otec ich prijal
za svoje deti a povolal ich do večnej blaženosti.
24. Kedy si sa stal Božím dieťaťom? Božím dieťaťom
som sa stal vtedy, keď ma pokrstili.
25. Akého si náboženstva? Ja som kresťan katolík.
Človek odmieta lásku nebeského Otca
26. Ako stratili prví ľudia blaženosť? Prví ľudia
stratili blaženosť tak, že neposlúchli príkaz nebeského
Otca, spáchali hriech.
27. Ako voláme hriech prvých ľudí? Hriech prvých
ľudí voláme prvý hriech alebo dedičný hriech.
28. Kedy sa pácha hriech? Hriech sa pácha vtedy, keď
vedome a dobrovoľne prestúpime niektoré prikázanie
Božie.
29. Akým spôsobom sa pácha hriech? Hriech sa pácha
myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním
dobrého.
Prvý hriech a jeho následky
30. Prečo voláme hriech prvých ľudí aj dedičným
hriechom? Hriech prvých ľudí voláme dedičným
hriechom preto, lebo s týmto hriechom a jeho
následkami sa narodí každý človek.
31. Aké sú následky dedičného hriechu? Následky
dedičného hriechu sú:
1.stratili sme lásku a priateľstvo nebeského Otca,

2.rozum sa nám zatemnil, vôľa sa naklonila k
hriechu,
3.musíme veľa trpieť a nakoniec zomrieť.
Hriech je najväčšie zlo (Kain a Ábel)
32. Sú všetky hriechy rovnaké? Všetky hriechy nie sú
rovnaké. Sú veľké čiže smrteľné a malé čiže všedné
hriechy.
33. Kedy spácha človek veľký hriech? Veľký hriech
spácha človek vtedy, keď vo veľkej veci, vedome a
dobrovoľne nedodrží niektoré prikázanie Božie.
34. Kedy spácha človek malý hriech? Malý hriech
spácha človek vtedy, keď v malej veci, vedome a
dobrovoľne nedodrží niektoré prikázanie Božie.
Dobrý človek si zaslúži odmenu a zlý trest (Potopa)
35. Čo sa stane s dobrými a čo so zlými? Dobrých
Pán Boh odmení a zlých potresce.
36. Kedy sa uskutoční odmena a trest? Odmena a trest
sa uskutoční už aj tu na zemi, ale konečná odmena
alebo trest príde po smrti.
37. Čo sa stane s kajúcim hriešnikom? Pán Boh
kajúcemu hriešnikovi odpustí, lebo každého
nekonečne miluje.

