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Návrh katechizmu pre zbor Cirkvi bratskej
Úvod
Vážený čitateľ, v rukách držíš návrh katechizmu pre zbor Cirkvi bratskej. Čo je katechizmus?
Katechizmus jednoduchou formou otázok a odpovedí objasňuje základy kresťanskej viery. Možno sa
ti zdá, že si už počul o nejakých katechizmoch a máš pravdu. Poznáme mnoho katechizmov.
Katolícky katechizmus, Lutherov katechizmus, Westministerský, Heildelberský, Stöckelov
katechizmus a mnoho, mnoho ďalších. Mnohé z týchto katechizmov sú skvelé a užitočné k lepšiemu
pochopeniu kresťanskej viery. Dokonca aj prvá otázka tohto katechizmu je silne inšpirovaná
Heildelberským katechizmom. Ale možno si kladieš otázku, prečo bol teda napísaný tento
katechizmus? Dôvodov je hneď niekoľko. Prvým dôvodom je zastaranosť jazyka historických
katechizmov, čo pre dlhoročných kresťanov nemusí byť problém, ale pre čerstvo znovuzrodených
kresťanov to môže byť prekážka, ktorá ich odradí od historických katechizmov. Taktiež historický
kontext katechizmov je dôležitý, pretože viaceré body katechizmu rozoberajú témy, ktoré mali svoj
historický význam a miesto, ale nie sú to témy, ktoré by boli rovnako aktuálne aj dnes. Preto sa tento
katechizmus snaží prejsť všetkými základnými otázkami kresťanskej viery, ktoré majú viesť teba k
väčšiemu záujmu o Bibliu a biblické učenie. Tento katechizmus je vstupnou bránou k porozumeniu
základov kresťanskej viery. Nie je základným dokumentom Cirkvi bratskej, ale jedným z cieľov tohto
katechizmu je povzbudiť ťa, aby si preskúmal Vyznanie viery a Duchovné zásady Cirkvi bratskej,
ktoré rozoberajú podrobnejšie témy načrtnuté v tomto katechizme a venujú sa aj otázkam, ako sa má
viera v Boha prejaviť v našom každodennom živote.
Avšak tento katechizmus nie je iba pre nových kresťanov. Jedným z cieľov tohto katechizmu je
tiež pomôcť zrelým kresťanom v ich evanjelizačných snahách. Poskytnúť im krátke a jasné odpovede
na možné otázky ľudí, ktorých stretávame. A snáď bude tento katechizmus aj pomocou pre kresťanov
k vyučovaniu iných, práve cez tieto krátke otázky.
Ako čoskoro zistíš, tento katechizmus obsahuje 52 otázok. Prečo práve 52? Pretože ak si prečítaš
každý týždeň jednu otázku a to čo k nej patrí, bude ti trvať presne rok prejsť celým katechizmom.
Pod každou otázkou nájdeš odpoveď a tiež biblické odkazy na texty, ktoré formovali odpoveď. Týmto
katechizmom ťa nechcem odviesť od Biblie, ale povzbudiť ťa, aby si ju radostnejšie skúmal a
premýšľal nad tým, čo nám v nej Boh zapísal.
Aby sa ti lepšie tento katechizmus čítal, snažil som sa o to, aby každá nasledujúca otázka reagovala
na odpoveď predchádzajúcej otázky. Tak prejdeš celým katechizmom bez nejakých zbytočných
zachádzok a odbočiek. Dúfam že tento katechizmus bude pre teba užitočný, poučný a pomôže ti lepšie
spoznať Boha a jeho plán záchrany.
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1. Otázka

Čo je tvojím najväčším potešením v živote aj smrti?
Odpoveď
To že nepatrím sám sebe, ale v živote aj v smrti patrím svojmu vernému Spasiteľovi Pánovi Ježišovi
Kristovi.
Biblický text:
Rim 14,7-8; 1Kor 6,19
2. Otázka

Ako o tom vieš?
Odpoveď
Boh sám mi to zasľúbil.
Biblický text:
2Pt 1,4; 1Jn 2,25; Heb 10,23
3. Otázka

Ako ti to Boh zasľúbil?
Boh mi to zasľúbil v Biblii, ktorá je Božím Slovom.
1Pt 2,23-25; Tít 1,3; 1Tes 2,13
4. Otázka

Čo znamená že Biblia je Božím Slovom?
Biblia je Božím Slovom vyjadreným slovami ľudských autorov, ktorým sa Boh zjavil, hovoril k nim
alebo sa im dal inak spoznať počas dejín spásy.
Heb 1,1-2; 1Pt 1,10-12; Ž 77,15
5. Otázka

Dáva sa Boh poznať iba v Biblií?
Nie. Boh sa dáva poznať všetkým ľuďom v stvorení, ktoré vytvoril svojím slovom, v našom
svedomí, ktoré odráža jeho vôľu a v dejinách sveta.
Rim 1,19-20; 2,14-15
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6. Otázka

Dáva sa Boh poznať rovnako všetkým ľuďom?
Nie. Boh sa špeciálnym spôsobom dával poznávať svojmu vyvolenému ľudu Izraelu, ktorému sa
mnohokrát a rôznym spôsob dával poznať.
Ez 20,5; Ž 103,7
7. Otázka

Môžem aj ja poznať aký je Boh?
Áno. Pretože Boh sa rozhodol zapísať všetky tieto udalosti zjavenia cez biblických autorov do
Božieho Slova - Biblie. Tam môžeme spoznávať aký Boh je a aký je jeho postoj k nám. Navyše sa
nám dal poznať vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi, ktorý je dokonalým odrazom Božej slávy a
charakteru.
Sk 2,38-39; Jn 1,18; Kol 1,26-27
8. Otázka

Kto je Boh?
Boh je jediný stvoriteľ všetkého, ktorý svojím slovom stvoril celý vesmír a každú bytosť. Všetko má
vo svojich rukách a celý vesmír udržuje svojím slovom. Je jediný, kto je od vekov a bude naveky a
má všetku moc nad stvorením a nič sa nedeje bez jeho vedomia. Je dokonalý svojimi vlastnosťami
a všetko, čo robí, je dokonalé. Je jeden a predsa existuje v milujúcej trojici osôb Boha Otca, Boha
Syna a Boha Ducha Svätého.
Gn 1,1; 1Krľ 8,27; Iz 42,5 Sk 17,24-26
9. Otázka

Ako môže byť jeden a zároveň traja?
Je to tajomstvo, ktoré nikdy poriadne nevystihneme, ale všetky tri osoby Boha sú jeden Boh a
predsa každá osoba Svätej Trojice má iné úlohy, ale vo všetkom sú dokonale jednotní a večne
existujú ako trojjediný Boh.
Lk 10,21-22; Jn 14,26; Jn 17,24-26
10. Otázka

Ako Boh stvoril svet?
Boh svojím slovom stvoril celý svet, všetko viditeľné aj neviditeľné. Všetko, čo Boh stvoril, bolo
veľmi dobré. Boh stvoril aj ľudí. Stvoril nás ako mužov a ženy na svoj obraz, aby sme odrážali jeho
slávu.
Gn 1,3.6.9.14.20.24.26-27.31; Ž 104,24
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11. Otázka

Prečo nás Boh stvoril?
Boh nás stvoril, aby sme vládli nad stvorením a oslavovali ho celým naším životom. Našou úlohou
bolo starať sa o stvorenie, ktoré nám Boh zveril, strážiť ho a s vďakou a múdro využívať dobré
dary, ktoré nám stvorenie ponúka. Tiež nám dal úlohu rozmnožiť sa a zaplniť zem, aby sa Božia
sláva rozšírila do celého stvorenia.
Gn 1,28; Dt 12,7; 1Kor 10,31
12. Otázka

Prečo svet nefunguje tak ako ho opisuješ?
Pretože Boh nás nestvoril ako otrokov, ktorí musia poslúchať len jeho, ale dal nám možnosť voľby.
Naši prarodičia Adam a Eva boli navedení vzbúriť sa voči Bohu. My ľudia sme zatúžili stať sa
bohmi. A tak ako Boh varoval ľudí, so vzburou proti Bohu, ktorú nazývame hriech, prišla smrť ako
odplata za hriech. A celé stvorenie bolo narušené vzburou ľudí voči Bohu.
Gn 2,16-17; 3,1-13; Rim 6,23; 8,19-22
13. Otázka

Ako sa vzbura Adama a Evy kedysi týka mňa?
Hriech našich prarodičov sa týka aj nás, pretože ich vzburou sme sa stali otrokmi hriechu my všetci.
Všetci sa rodíme ako vzbúrenci a nechceme poznať Boha. Chceme si žiť tak ako to uznáme za
vhodné, aj my dnes chceme byť bohmi sami sebe. Ale tak ako pre našich vzbúrených prarodičov
smrť, ktorá je trestom za hriech, si prichádza aj po nás a na tom sa ukazuje, že nie sme iní ako boli
oni.
Rim 5,12; Ef 2,1-3; Rim 6,16
14. Otázka

Ako viem čo je hriech?
Hriech je každá vzbura proti Božej vôli a poriadku, ktorý určil v stvorení. Najjednoduchšie môžeme
spoznávať Božiu vôľu v Božích prikázaniach.
Jer 17,23; Dt 11,1.28
15. Otázka

Aké sú Božie prikázania?
Je ich desať a sú to tieto:
1. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa!
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2. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod
zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý
trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia, ale milosť
preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
3. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho,
kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha!
4. Pamätaj na sobotný deň, že ho máš svätiť! Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu.
Siedmy deň je sobota pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn,
ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich
bránach. Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a v siedmy deň
odpočíval. Preto Hospodin požehnal sobotný deň a posvätil ho.
5. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh!
6. Nezabiješ!
7. Nescudzoložíš!
8. Nepokradneš!
9. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
10. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani
po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu
blížnemu!“
Ex 20,1-17
16. Otázka

O čom hovorí prvé prikázanie?
V prvom prikázaní Boh pripomína, že on jediný je živý Boh ktorý má všetku moc. On jediný dokázal
zachrániť izraelský národ a nikto ho nedokázal zachrániť. Preto treba uctievať a poslúchať len
jediného živého Boha.
17. Otázka

O čom hovorí druhé prikázanie?
V druhom prikázaní Boh pripomína, že je nekonečný a ľudská myseľ ho nedokáže obsiahnuť a
dokonale vyjadriť žiadnym ľudským výtvorom. Preto sa máme vyhýbať pokusom vytvoriť jeho
podobu, pretože akýkoľvek takýto pokus by bol nedostatočný a pokrivený naším obmedzeným
vnímaním Boha.
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18. Otázka

O čom hovorí tretie prikázanie?
V treťom prikázaní nám Boh pripomína, že je svätý a jeho meno máme mať v úcte. Pretože to, ako
používame jeho meno, prezrádza veľa o našom vzťahu k nemu.
19. Otázka

O čom hovorí štvrté prikázanie?
V štvrtom prikázaní Boh pripomína, aby sme pamätali na siedmy deň, ktorý nám dal k odpočinku
a spoločenstvu s ním. Siedmy deň máme odpočívať od našej práce a máme sa sústrediť na neho a
spolu s Božím ľudom ho chváliť, ďakovať mu a premýšľať o ňom a o tom, čo pre nás vykonal.
20. Otázka

O čom hovorí piate prikázanie?
V piatom prikázaní Boh pripomína vážiť a ctiť si rodičov, pretože oni prví nás majú učiť pokore a
poslušnosti voči Bohu. Pretože práve pokorní a poslušní budú dedičmi zeme, ktorú nám Boh
zasľúbil.
21. Otázka

O čom hovorí šieste prikázanie?
V šiestom prikázaní Boh varuje, aby sme neohrozili a nevzali život iným. Pretože on je darcom
života a len on má právo ho vziať.
22. Otázka

O čom hovorí siedme prikázanie?
V siedmom prikázaní Boh varuje pred neverou. Boh vytvoril manželstvo, aby odrážalo časť jeho
podstaty a ukazovalo na jeho lásku voči Božiemu ľudu.
23. Otázka

O čom hovorí ôsme prikázanie?
V ôsmom prikázaní Boh varuje pred privlastňovaním si toho, čo nám nepatrí. Máme byť vďační za
to, čo nám Boh dáva, a keď nám niečo chýba, máme ho prosiť o pomoc nebrať si, čo Boh dal inému
človeku.
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24. Otázka

O čom hovorí deviate prikázanie?
V deviatom prikázaní Boh varuje pred klamstvom. Pretože Boh je pravda a chce, aby jeho ľud tiež
hovoril pravdu a neškodil sebe a iným klamstvami a polopravdami.
25. Otázka

O čom hovorí desiate prikázanie?
V desiatom prikázaní Boh varuje pred závisťou. Máme byť vďační a spokojní s tým, čo nám Boh
dáva a ako sa o nás stará, aj keď sa zdá, že to, čo má iný, je lepšie. Toto prikázanie nám ukazuje,
že nejde iba o správanie, ale aj o myšlienky a naše zmýšľanie o sebe a iných.
26. Otázka

Ak dodržím tieto prikázania, nezhreším a teda budem žiť?
Nie. Pretože už od narodenia porušujeme prvé prikázanie a už porušenie jedného prikázania vedie
k hriechu a teda smrti. Nikto z nás teda nie je bez hriechu, pretože nikto z nás od narodenia
nehľadá Boha.
Jk 2,10; Ž 51,5-7; Pr 20,9
27. Otázka

Sme teda v beznádejnej situácií?
Nie. Pretože Boh prišiel s plánom záchrany pre nás hriešnych ľudí ako nás oslobodiť z otroctva
hriechu, zmieriť sa s Bohom a ako získať večný život ktorý má pre nás pripravený
Ef 1,9-10; 3,8-9
28. Otázka

Čo je ten plán záchrany?
O tomto pláne záchrany hovorí celá Biblia. Boh si stáročia pripravoval okolnosti a ľudí, aby v
správnom čase poslal na svet svojho Syna, ktorý prišiel, aby zachránil hriešnikov. O tom nám
hovorí evanjelium.
1Jn 1,1; 1Tim 1,15; Rim 1,1-2
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29. Otázka

Čo je evanjelium?
Evanjelium doslova znamená dobrá správa. Dobrá správa o zasľúbenom kráľovi, ktorý prichádza
zachrániť svoj ľud z otroctva. Preto prišiel Ježiš Kristus. Aby zachránil ľudí z otroctva hriechu, aby
nás zmieril s Bohom a aby mali večný život všetci, čo v neho veria.
2Kor 15,1-4; Rim 1,16-17; Ga 2,16
30. Otázka

Kto je Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus je Bohom zasľúbený a prorokmi predpovedaný Boží Syn. Druhá osoba Svätej Trojice,
záchranca, ktorý prišiel, aby zachránil nás hriešnikov.
Jn 1,1-5.9-14.16-17; 1Tim 2,5-6
31. Otázka

Prečo prišiel zachrániť hriešnikov?
Pretože Boh videl, že si nedokážeme v našej mizernej situácii hriechu a smrti nijako pomôcť. Boh
preto poslal Ježiša Krista, aby sa z nás vzbúrencov a rebelov mohli stať ľudia, ktorí sú zmierení s
Bohom a nemusia sa viac obávať smrti a spravodlivého trestu za našu vzburu.
Kol 1,19-22; 2Kor 5,17-21
32. Otázka

Ako Ježiš Kristus zachraňuje hriešnikov?
Boh sa rozhodol pre záchranu hriešnikov nájsť zástupcu. Niekoho, kto dobrovoľne vezme na seba
trest za hriechy. Niekoho,kto sa dobrovoľne obetuje za vzbúrencov, aby hriešnici mohli žiť. Ježiš
Kristus sa dobrovoľne stal týmto zástupcom za hriešnikov. On bol potrestaný, aby my sme mohli
žiť.
1Jn 2,1-2; Hb 10,10; 1Pt 1,18-21
33. Otázka

Ako môže byť jeden človek potrestaný za všetkých ľudí?
Jeden človek nemôže byť dostatočným zástupcom za celé ľudstvo, preto musel byť záchranca viac
ako len obyčajný človek. Preto sa my ľudia nedokážeme zachrániť zo svojich hriechov. Ľudská
snaha nestačí. Ježiš Kristus však nie je len človek. Je dokonalým človekom, ktorý sa nikdy nevzbúril
voči Bohu a tak nezhrešil; a je úplným Bohom. Preto jediný môže byť zástupcom a obeťou za
hriechy nás všetkých.
Jn 5,20-23; 17,20-23; Hb 9,11-14
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34. Otázka

Ako sa Ježiš Kristus obetoval za hriechy?
Keď dal svoj život za hriešnikov na kríži. Ježiš Kristus totiž prišiel k nám na zem. Vzdal sa svojej
slávy, aby žil ako človek, vyučoval o Bohu, súde a evanjeliu a nakoniec bol neprávom obvinený
svojím vlastným vyvoleným ľudom, odsúdený Pontským Pilátom a ukrižovaný na kríži. Tam sa
udiala tá najväčšia výmena celej histórie. Ježiš Kristus bol zástupne potrestaný za hriechy všetkých
nás, aby sa stal zástupcom za hriešnikov.
Flp 2,6-8; Gal 1,3-4; 1Pt 2,21-24
35. Otázka

Ako vieme, že Ježiš toto všetko svojou smrťou vykonal?
Pretože Ježiš žije. Smrť totiž nemá moc nad bezhriešnym. Ježiš Kristus vytrpel obrovské muky
pekla, ktorými mal trpieť každý hriešnik za svoje hriechy. Avšak za hriechy bolo zaplatené. Ježiš
vytrpel trest a teraz je opäť bez viny. Smrť teda nemá silu nad spravodlivým. A svojím vzkriesením
nás Ježiš Kristus uisťuje, že je dokonané. Záchrana je dokonaná. O tom svedčia aj svedkovia jeho
zmŕtvychvstania a Božie Slovo.
Lk 9,22; 24,6; Ž 17,10; Rim 6,9-10
36. Otázka

Znamená to, že každý človek je teraz zmierený s Bohom a bude mať večný život?
Nie. Znamená to, že každý môže byť zmierený s Bohom a mať večný život. To k čomu Boh volá, je
pokánie a viera. Odvrátenie sa od hriechov k Bohu a spoľahnutie sa na neho, že iba Ježiš Kristus je
dostatočná obeť na moju záchranu. Nič iné ma nemôže zachrániť. Žiadne moje správanie a skutky,
ani žiadna veľkosť mojej zbožnosti. Nič iné, iba spoľahnutie sa na Pána Ježiša Krista.
Mk 1,15; Ján 3,17-18; 1Jn 5,10-12
37. Otázka

Ako môžem byť zachránený?
Keď počúvame evanjelium, dobrú správu o záchrane v Pánovi Ježišovi, Duch Svätý, tretia osoba
Svätej Trojice, nám pomáha pochopiť veľkosť nášho hriechu a závažnosť našej situácie. No
pomáha nám pochopiť aj obrovskú Božiu milosť, ktorú nám Boh prejavil v Ježišovi. A ak reagujeme
a obraciame sa k Bohu v pokání s prosbou o záchranu, Duch Svätý nás vedie k viere v Ježiša Krista
a k úplnému spoľahnutiu sa na neho. Aby sa Ježiš Kristus stal Pánom aj môjho života.
Ef 1,13-14; Kol 1,5-6; Rim 10,8-9
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38. Otázka

Čo znamená že Ježiš Kristus je Pánom môjho života?
Znamená to, že môj život je neoddeliteľne spojený s tým jeho. Ak Ježiš Kristus je mojím Pánom a
Kráľom, potom už nechcem žiť ako vzbúrenec voči Bohu a ignorovať ho, ale chcem sa podriaďovať
jeho vôli a nehrešiť proti nemu. Chcem žiť pre neho a stále viac a viac ho napodobňovať a robiť to,
k čomu ma vedie svojím Svätým Duchom. Tiež to ale znamená, že ako bol Kristus vzkriesený, tak
budem vzkriesený aj ja, pretože patrím jemu. Nemusím sa báť ťažkostí a trápení života, nemusím
sa báť utrpenia, pretože aj to je iba dočasné. Dokonca sa nemusím báť ani smrti, pretože nič z toho
nado mnou nemá večnú moc, lebo patrím Pánovi Ježišovi Kristovi spolu s mnohými inými
zachránenými.
2Kor 5,17; Jn 14,15-17; Kol 3,1-4; Rim 8,31-39
39. Otázka

Koho máš na mysli, keď hovoríš o iných zachránených?
Myslím tým všetkých tých, ktorí odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi, dali sa pokrstiť a
pripojili sa k cirkvi. Pretože Boh si povoláva do svojej cirkvi mnohých, ktorých ospravedlňuje cez
Pána Ježiša, mení ich a dáva im večný život, ktorý by si nikdy nemohli zaslúžiť.
Sk 2,40-42; 1Kor 1,2-4
40. Otázka

Čo znamená že sa dali pokrstiť a pripojili sa k cirkvi?
V krste symbolicky vyjadrujeme to, čo Boh spravil s naším životom. Tak ako Kristus zomrel a vstal
z mŕtvych, tak v krste symbolicky zomierame starému hriešnemu životu a vyjadrujeme, že sme
dostali nový život, ku ktorému nás Boh povolal. Krstom sa tiež pridávame k miestnej cirkvi, k
ľuďom, ktorí boli rovnako ako my zachránení z hriechov pre večný život s Bohom. Už tu na zemi
máme spoločne oslavovať Boha svojím životom a navzájom si pomáhať v úlohách, ktorými nás
poveril Pán Ježiš Kristus.
Tim 6,3-4; Kol 2,11-14; Ef 4,1-6
41. Otázka

Čo je cirkev?
Cirkev je spoločenstvom ľudí, ktorých si Boh vyvolil, sú zachránení Pánom Ježišom Kristom a jeho
smrťou na kríži a sú zmenení a posvätení Duchom Svätým. Cirkev nie je obmedzená iba na jedno
miesto, alebo iba na istú skupinu ľudí. Pán Ježiš si povoláva do svojej cirkvi ľudí z celého sveta, z
každého národa, jazyka, aj kultúry a Duchom Svätým z nich vytvára jednu cirkev.
1Pt 2,9-10; Zj 5,9-10; 1Kor 12,12-13

Filip Pangrác

12

42. Otázka

Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je tretia osoba svätej Trojice. Je radcom, tešiteľom a pomocníkom ktorý prebýva v
každom kto uveril v Pána Ježiša. On nás privádza ku Kristovi, pomáha našej viere, vedie nás po
Božích cestách, pomáha nám bojovať s hriechom, zjednocuje cirkev a pomáha nám napĺňať úlohu,
ktorou nás poveril Pán Ježiš.
Jn 14,15-17.26; Rim 8,9.15-17; 1Kor 6,19
43. Otázka

Čo je úlohou cirkvi?
Pán Ježiš si povolal cirkev na to, aby oslavovala Boha, aby volala iných ku záchrane v Kristovi a
vyučovala tých, ktorí uverili, ako žiť ako Božie deti. Preto dal Kristus svojej cirkvi dary Ducha
Svätého, ktoré pomáhajú túto úlohu napĺňať. Rôzni kresťania dostali rôzne dary, preto
potrebujeme jeden druhého, aby sme mohli toto poslanie naplniť.
Mt 5,16; 1Pt 2,11-12; Mt 28,18-20
44. Otázka

Prečo hovoríš o jednej cirkvi, keď je na svete tak mnoho cirkví?
Pretože existuje len jedna cirkev - a to Kristova cirkev, ku ktorej patria kresťania rôznych
kresťanských denominácií na celom svete, ktorí vyznávajú Pána Ježiša ako svojho záchrancu a
Pána. Rôzne denominácie sa môžu mierne odlišovať a dávať väčší dôraz na niektoré úlohy cirkvi a
dary Ducha a zanedbávať iné, no na tom sa ukazuje, že ešte stále sme hriešni ľudia, síce
ospravedlnení, premieňaní a posväcovaní Duchom Svätým, ale stále padajúci a s rôznymi dôrazmi.
Každý kresťan sa však pridáva k niektorej z miestnych cirkví, kde má svojimi darmi slúžiť k rastu a
pomáhať svojím bratom a sestrám v Kristu.
Ef 4,2-6; Rim 12,3-5
45. Otázka

Ako kresťania oslavujú Boha?
Poslušnosťou Božej vôli. Tým, že robíme to, k čomu nás Boh stvoril. Máme ho oslavovať naším
celým životom. Tým ako pracujeme, ako oddychujeme, ako o ňom hovoríme, ako sa správame k
iným, ako sa správame k prírode a veciam okolo nás, ako rozmýšľame. Najjasnejšou oslavou je,
keď sa ako cirkev stretávame k spoločným modlitbám, piesňam a hlavne k Božiemu slovu. Pretože
v ňom znova a znova stále lepšie a lepšie spoznávame, ako oslavovať nášho záchrancu a ako žiť v
poslušnosti jemu.
Jn 14,15; 1Tes 4,3-7; 5,15-22
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46. Otázka

Ako kresťania volajú iných k záchrane v Kristovi?
Hlásaním evanjelia. Pretože evanjelium je dobrá správa o záchrane, ktorú môže mať každý v
Pánovi Ježišovi Kristovi. Táto dobrá správa o záchrane pre večný život má byť známa každému
človeku. A úlohou kresťanov je volať ľudí, aby zmenili svoje zmýšľanie o Bohu a v pokore prijali
záchranu, ktorú im Boh ponúka. Aby aj oni mohli získať večný život, ktorý sme v Kristovi získali aj
my. Túto záchranu si cirkev znova a znova pripomína vo Večeri Pánovej.
Rim 10,13-14; Mk 16,15-16; Sk 1,8
47. Otázka

Čo je Večera Pánova?
Večera Pánova je pripomenutím si toho, čo Pán Ježiš urobil na kríži. V chlebe, ktorý symbolizuje
telo Pána Ježiša, si pripomíname jeho telo, ktoré sa dalo namiesto nás a víno symbolizuje krv,
ktorou Kristus uzavrel novú zmluvu s nami ako svojím vyvoleným ľudom. Týmto znova a znova
zvestujeme smrť Pána Ježiša až do jeho druhého príchodu na zem.
1Kor 11,23-26; Mt 26,26-29
48. Otázka

Ako cirkev vyučuje tých, ktorí uverili v Krista?
Život aj Božie Slovo nás učí, že nikto sa nerodí dokonalý. Tak je to aj s tými, ktorí sa znovuzrodili
do Božej rodiny. Keď uveríme a Boh nás vzkriesi k novému životu, nestávame sa hneď dokonalými
kresťanmi. Preto dáva Boh cirkvi ľudí obdarených darom učiť a viesť iných ku kresťanskej
dospelosti. Pretože každý kresťan má rásť v poznaní Boha, pochopeniu evanjelia a Božieho Slova
a k porozumeniu, aká je jeho úloha v Božom pláne. V tom všetkom viac a viac rastieme, aby sme
sa podobali Kristovi.
Ef 4,11-13; 1Tes 4,1; Rim 12,6-8
49. Otázka

Vravel si, že Kristus žije, ale kde je teraz?
Po svojom slávnom vzkriesení vystúpil do neba, kde sedí po pravici Boha Otca. Tam sa prihovára
u Otca za nás, ale tiež vládne a spravuje svoju cirkev Duchom Svätým až do svojho druhého
príchodu.
Sk 1,10-11; Rim 8,34; Hb 12,2
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50. Otázka

Čo myslíš pod druhým príchodom?
Pán Ježiš nám zasľúbil, že sa vráti. Už nie ako malé dieťa, ale ako Pán a Kráľ celého vesmíru. Už
nepríde volať ľudí k obráteniu sa k Bohu, ale príde súdiť. V ten deň budú všetci ľudia vzkriesení a
všetci pred ním pokľaknú. Jedni s radosťou privítajú svojho záchrancu, druhí sa budú musieť
pokoriť pred svojím sudcom. Vtedy budú odsúdení k večnému utrpeniu tí, ktorí sa celý život búrili
voči Bohu a Božiemu Synovi, ale tí, ktorí uverili v Pána Ježiša, dostanú večný život, ktorý im Boh
zasľúbil.
Flp 2,9-11; 2Tes 1,6-10; Jn 5,28-29
51. Otázka

Prečo sa Ježiš Kristus ešte nevrátil?
Pretože Boh je ešte stále trpezlivý k hriešnikom. Ešte stále je milostivý k vzbúrencom. Ešte stále je
možné získať záchranu pre večný život v Pánovi Ježišovi. Boh kvôli svojej láske k ľuďom ešte tento
deň odkladá. Príde však čas jeho druhého príchodu, ktorý nikto z nás nebude očakávať. Vtedy
dostaneme odmenu, ktorú nám zasľúbil.
2Pt 3,9-10; Hb 10,35-37; 1Tim 2,3-6
52. Otázka

Čo ti Ježiš Kristus zasľúbil?
Večný život s ním v novom nebi a novej zemi. Pretože pri druhom príchode Boh pretvorí celé
stvorenie, ktoré je pokrivené ľudským hriechom a smrťou. V ten slávny deň Boh vytvorí nové nebo
a novú zem, kde už viac nebudú choroby, trápenia a smrť. Boh bude vládnuť a v jeho prítomnosti
budeme môcť žiť, oslavovať ho a radovať sa zo záchrany, ktorú sme mohli z jeho milosti dostať.
Tá najväčšia radosť bude, že môžeme byť naveky s naším záchrancom Pánom Ježišom Kristom a
on bude navždy s nami.
2Pt 3,13-14; Zj 21,1-5; Iz 66,22
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