
Otázky k preskúšaniu pred birmovkou 

Základ: Verím v Boha, 6 hlavných právd, 10 Božích prikázaní, 5 cirkevných prikázaní, 
7 sviatostí. Základné modlitby: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu. / toto všetko 
treba vedieť / 
 
Boh 
1. Kto je Boh? 
Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ neba i zeme. 
2. Koľko bohov existuje? 
Boh je len jeden; jediný. 
3. Koľko osôb je v jednom Bohu? 
V jednom Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Jedným menom ich voláme: Najsvätejšia 
Trojica. 

Hriech 
4. Aký svet stvoril Boh? 
Boh stvoril všetko tvorstvo dobré a krásne. 
5. Čo narušilo Boží poriadok vo svete? 
Boží poriadok narušilo pôsobenie padlých anjelov (diabol) a hriech ľudí. 
6. Čo je hriech? 
Hriech je neposlušnosť voči Bohu, urážka Boha a odmietnutie jeho lásky. 
7. V čom spočíva hriech prvých rodičov? 
Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako On. 
8. Čo je to dedičný hriech? 
Dedičný hriech je stav v ktorom sa všetci rodíme. Je to strata spoločenstva s Bohom a prvotnej svätosti a 
spravodlivosti. 
9. Aký je to ťažký hriech? 
Ťažký hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božích alebo Cirkevných prikázaní vo vážnej veci. 
10. Existuje neodpustiteľný hriech? 
Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený je ten, ktorý si nechcem priznať a oľutovať. Je potrebné hriech 
vyznať v spovedi a oľutovať. 

Ježiš Kristus 
11. Kto je Ježiš Kristus? 
Jednorodený Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil. Je pravý Boh a pravý človek. 
12. Ako sa Syn Boží stal človekom? 
Syn Boží sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha Svätého sa narodil z Panny Márie. 
13. Ako zomrel Ježiš Kristus? Čo sa stalo po Jeho smrti? 
Ježiš bol ukrižovaný, pochovaný, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. 
14. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou? 
Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka. Spasený je 
však ten, kto spolupracuje, čiže uverí v Ježiša Krista a v pokání zanechá svoj hriešny život. 

Duch Svätý 
15. Kto je Duch Svätý? 
Duch Svätý je tretia Božská osoba Najsvätejšej Trojice. Je rovnocennou osobou s nebeským Otcom a 
Jeho Synom Ježišom Kristom. 
16. Prečo Boh (Otec a Syn) zosielajú svojho Ducha Svätého? 
Aby dal Cirkvi život a aby naplnil veriacich svojou mocou. 



17. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého? 
Hlavnou činnosťou Ducha Svätého je oživiť, posilniť a sprítomniť Božiu lásku v nás. 
18. Aké sú dary Ducha Svätého? /Vedieť naspamäť/ 
Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť, bázeň Božia.  

Cirkev 
19. Čo je Cirkev? 
Cirkev je spoločenstvo veriacich, ktorých spája jedna viera a jeden krst. 
20. Kto založil Cirkev? 
Cirkev založil Ježiš Kristus. 
21. Aké je poslanie Cirkvi? 
Ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom a sprostredkovať ľuďom spásu. 
22. Kto sú predstavení Cirkvi po smrti apoštolov? 
Predstavenými Cirkvi po smrti apoštolov sú biskupi. 
23. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi? /Vedieť naspamäť/ 
Viditeľnou hlavou Cirkvi je pápež. /František/ 

Sviatosti 
24. Čo sú sviatosti? 
Sviatosti sú viditeľné posvätné znaky, ktorými sa sprostredkúva človeku Božia milosť. 
25. Koľko a ktoré sviatostí ustanovil Pán Ježiš? 
Pán Ježiš ustanovil sedem sviatostí a sú to: krst, birmovanie, Eucharistia, sviatosť zmierenia, pomazanie 
chorých, manželstvo, kňazstvo. 
26. Čo je sviatosť birmovania? 
Sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej pokrstený dostáva Ducha Svätého ako osobitný dar na 
posilnenie, aby som: 1. slovom i príkladom svedčil o Kristovi 2. užšie sa spojil s Cirkvou 3. a budoval 
Cirkev - tajomné telo Kristovo. 
27. Kto je sviatosť Oltárna – Eucharistia? 
Je to živý Kristus, pravý Boh, skutočne prítomný pod spôsobmi chleba a vína. 
28. Čo sa deje vo sv. omši? 
Vo sv. omši sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša na kríži za naše hriechy a zároveň jeho zmŕtvychvstanie – 
je to nekrvavá obeta. 
29. Prečo prijímam Telo Pána Ježiša? 
Ježiš nám povedal: „Kto nebude jesť telo Syna človeka, nebude mať večný život.“ 

Sväté Písmo 

30. Čo je Sv. Písmo? 
Sv. Písmo je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol skrze Svätého Ducha čo majú napísať. Je v 
ňom všetko to a len to, čo Boh chcel, aby tam bolo. 
31. Ako sa delí Sv. Písmo a koľko má kníh? 
Delí sa na Starý a Nový zákon. Starý zákon má 45 kníh a Nový zákon má 27 kníh. 
32. Čo nám zjavil Boh v Starom zákone? 
V Starom zákone nám Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista. 
33. Čo nám Boh zjavil v Novom zákone? 
V Novom zákone nám Boh zjavil život Ježiša Krista, jeho učenie a život prvotnej Cirkvi. 
34. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú? 
Máme štyroch evanjelistov (ale iba jedno evanjelium). Ich mená sú: Matúš, Marek, Lukáš a Ján. 
 


