
TEST BUDE OBSAHOVAŤ NIEKTORÉ Z OTÁZOK S KNIHY VERÍM A 
SĽUBUJEM, KTORÉ SÚ VYPÍSANÉ AJ NIŽŠIE. OTÁZKU NA SYMBOLY 
DUCHA SVÄTÉHO, NAPÍSAŤ ZNENIE VIERY VŠEOBECNEJ KRESŤANSKEJ 
A PREROZPRÁVAŤ JEDNO Z VYBRANÝCH POVINNÝCH PODOBENSTIEV. A
ZOPÁR OTÁZOK NA ŽIVOT PÁNA JEŽIŠA Z BODOV, KTORÉ SÚ VYPÍSANÉ 
NIŽŠIE.

Otázky z učebnice Verím a sľubujem:

64. Čo je viera?
Nie je to len informácia, alebo nejasné povedomie o niečom, ale dôvera založená na 
osobnom vzťahu človeka s Pánom Bohom. Vieru prežívame v našom srdci.

65. Čo znamená uveriť?
Uveriť znamená odvážiť sa v živote dôverovať Pánovi Ježišovi. Zmanená to 
rozhodnúť sa pre Neho a vieru v Neho. Dať mu prvé, dôležité miesto vo svojom 
živote a vo svojom rebríčku hodnôt. Uveriť nie je ľudský výkon, ale dielo Ducha 
Svätého – Pána Boha pri nás.

67. Ako znie Viera všeobecná kresťanská? (Apoštolské vierovyznanie)
1. Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

2. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha 
Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a 
pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí 
na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

3. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov 
odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

68. V koho veríme podľa Viery všeobecnej kresťanskej?
Podľa Viery všeobecnej kresťanskej veríme v Trojjediného Pána Boha: SVÄTÚ 
TROJICU
a) v Boha Otca – STVORITEĽA
b) v Boha Syna – VYKUPITEĽA
c) v Boha Ducha Svätého - POSVÄTITEĽA

Svätá Trojica je jeden Boh zjavený v 3 osobách. Jedna podstata v torch osobách. Je 
to veľké Božie tajomstvo pochádzajúce od Pána Ježiša (Mt 28, 19).

69. Čo vyznávame v prvom článku Všeobecnej viery kresťanskej o Bohu Otcu?
O Bohu Otcu vyznávame, že On je Stvoriteľom neba aj zeme, a tak je aj mojim 
stvoriteľom, v ktorého milostivej ochrane žijem.



72. Čo vyznávame v druhom článku Všeobecnej viery kresťanskej o Bohu 
Synovi?
O Bohu Synovi vyznávame, že On je Vykupiteľom sveta a mojím spasiteľom a 
Pánom.

75. Čo znamená meno Ježiš?
Ježiš znamená „Vysloboditeľ, Spasiteľ, Záchranca“. Je to židovské židovské meno.
Jeho podoy sú aj Jehošuah, Jošuach – čo znamená „Hospodin je spása.“7

76. Čo znamená Kristus?
Kristus znamená „Pomazaný“. Grécke meno Christos znamená to isté ako hebrejské 
(židovské) Mesiáš.

80. Čo vyznávame v treťom článku Všeobecnej viery kresťanskej o Bohu Duchu 
Svätom?
O Bohu Duchu svätom vyznávame, že On je Posvätiteľom sveta a teda aj 
posvätiteľom môjho života. On nás vo viere i zachováva.

83. Čo je posvätenie?
Je to oddelenie niekoho alebo niečoho pre službu svätému Pánu Bohu.

84. Aké iné pomenovania má Duch Svätý?
Utešiteľ, Radca, Pomocník, Liečiteľ a iné. Tom je vyjadrené jeho ďalšie pôsobenie a 
poslanie.

85. Kto hreší proti Duchu Svätému?
Proti Duchu Svätému hreší každý:
A) kto vie o ceste spásy, ale Duchom Svätým (Bohom) pohŕda.
B) kto namiesto poslušnosti Duchu Svätému pokladá Boha za svojho sluhu.

Aké sú symboly Ducha Svätého?
OheňOheň

HolubicaHolubica

SvetloSvetlo

OblakOblak

VodaVoda

PečaťPečať

RukaRuka

PrstPrst

Niektoré body zo života Pána Ježiša.

- Mária a Jozef žili v Nazarete. Mária bola za Jozefa zasnúbená, mali mať svadbu. 
Počala dieťatko z Ducha svätého, skôr, než sa stali z Jozefom manželia. Ježiš bol 
predpovedaný Márii a Jozefovi anjelom Gabrielom. Že sa narodí ten, ktorý vyslobodí



svoj ľud z hriechov. Márii povedal, že sa jej narodí syn, ktorému dá meno Ježiš a 
bude kráľom a jeho kráľovstvu nebude konca.

- ježiš sa narodil v Betleheme, kam sa sšli Jozef a Mária zapísať pri sčítaní ľudu. Pre 
množstvo ľudí, ktorí tiež prišli do Belehema, pre nich nebolo miesto a tak keď Mária 
porodila, Ježiša uložila len do krmelca (jasličiek)pre zvieratá, lebo museli bývať v 
maštali.

- Ježišovi sa prišli pokloniť betlehemskí pastieri, ktorý sa z jeho narodenia veľmi 
radovali. Prišli sa mu pokloniť aj mudrci od východu. Tí najprv mierili do 
Jeruzalema, lebo si mysleli, že kráľ sa narodí v paláci. Kráľ Herodes sa naľakal a 
tajne sa rozhodol Ježiša zabiť. Keď mudrci našli Máriu a dieťatko v jasličkách, dali 
mu 3 dary – zlato, kadilo a myrhu.

- Jozef s Máriou a Ježiškom utiekli pred Herodesom do Egypta a vrátili sa až po smrti
toho hrozného kráľa.

- keď mal Ježiš 12 rokov, navštívili s rodičmi Jeruzalem a Ježiš učil v chráme 
múdrych učiteľov Božieho slova. Všetci žasli nad jeho múdrosťou.

- keď Ježiš začal verejne pôsobiť mal 30 rokov.

- Nechal sa pokrstiť v rieke Jordán. Pokrstil ho Ján Krstiteľ.

- Ježiš potom šiel na púšť, kde sa postil 40 dní a bol pokúšaný diablom. V pokušení 
obstál a diabol od neho odišiel.

- začal vyučovať v synagógach a na uliciach a v prírode a veľa ľudí oslovili jeho 
podobenstvá a zvesť o Božom kráľovstve.

- Ježiš si vyvolil aj 12 učeníkov. Boli to: Peter, Ondrej, Ján a Jakub Zebedeovci, Filip 
a Bartolomej, Tomáš a Matúš, Jakub (syn Alfejov) a Tadeus, Šimon Kanaánsky, Judáš
Iškariotský.

- Spolu putovali po Galilejských mestách, po Samárii aj po pohanských oblastiach, 
kde Ježiš kázal a uzdravoval a konal zázraky.

- za všetky spomenieme napríklad: nasýtenie zástupu 5000 mužov, utíšenie búrky, 
vyháňanie démonov, vzkriesenie Jairovej dcéry, vzkriesenie Lazara, uzdravenie 
ochrnutého, premenenie vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej a podobne.

- Ježiš putoval krajinou postupne do Jeruzalema. Počas cesty sa ho viac krát pokúsili 
farizeji chytiť alebo nachytať, aby ho mohli odsúdiť. Ježiš ale vedel, že musí ísť do 
Jeruzalema, alebo jeho misia nie len robiť potulného učiteľa Božieho slova, ale 
zomrieť za hriechy všetkých ľudí.



- pri poslednej ceste do Jeruzalema ustanovil Večeru Pánovu na Zelený štvrtok, pri 
slávnostnej paschálnej (Veľkonočnej) večeri. Počas večere označil aj jedného z 
učeníkov za svojho zradcu. Bol to Judáš Iškariotský, ktorý prezradil farizejom a 
zákonníkom, kde bude ježiš sám a nechránený a budú ho môcť zatknúť. Zradil ho za 
30 strieborných mincí.

- Po večeri sa šiel Ježiš s niektorými učeníkmi modliť do Getsemanskej záhrady. Tu 
ho našli vojaci a zatkli. Odviedli pred židovskú veľradu, kde sa ho snažili odsúdiť, že 
sa rúhal Pánu Bohu svojimi rečami a konaním. Na to si našli aj falošných svedkov. 
Nakoniec ho priniesli pred Piláta, Rímskeho miestodržiteľa v Jeruzaleme, ktorý ho 
vypočúval ale nezistil prečo by ho mal odsúdiť. Nenašiel na Ježišovi vinu. Ale zídení 
ľud pod vedením židovskej veľrady kričal, aby Ježiša ukrižovali a tak ho Pilát posla 
na smrť, aby ho zbičovali a ukrižovali. Odviedli ho miesto nazývané Golgota a tam 
ho ukrižovali medzi dvoch zločincom, ktorí boli právom odsúdení. Pri jeho smrti za 
zatmelo na oblohe a zem sa triasla. 

- Keď Pán Ježiš na Kríži zomrel, pochovali ho do nového hrobu, kde predtým nikto 
neležal. Židia pred Jeho hrob postavili vojakov, aby Jeho telo nikto neukradol.

- Keď bol Ježiš zatknutí, učeníci sa so strachu ukrývali a Peter dokonca pána Ježiša 
zapieral, že ho nepozná. Potom to ľutoval.

- Na tretí deň šli ženy k hrobu a našli ho prázdny. Ježiš vstal z mŕtvych a zjavil sa 
najprv Márii Magdaléne a potom ďalším učeníkom. Zjavoval sa im ďalších 40 dní, 
kým vstúpil na nebesá.

- Keď Ježiš vstupoval na nebesá, dal učeníkom príkaz aby išli od celého sveta, krstili 
a učili ľudí všetko, čo im Ježiš prikázal.

- 50. deň po vzkriesení, keď boli učeníci zídení v Jeruzaleme, zostúpil na nich Duch 
Svätý a oni začali kázať o Pánovi Ježišovi všetkým ľuďom zídeným v Jeruzaleme. V 
ten deň sa dalo pokrstiť 3000 ľudí a vznikol prvý cirkevný zbor.

- Zelený štvrtok – ustanovenie Večere Pánovej
- Veľký piatok – ukrižovanie Pána Ježiša, Ježišov pohreb
- Biela sobota – Ježiš je v hrobe
- Veľkonočná nedeľa – Ježišov hrob je prázdny, Ježiš bol vzkriesený

Vedieť prerozprávať tieto podobenstvá Pána Ježiša: (Povinné)
- o rozsievačovi,
- o stratenej ovci,
- o Milosrdnom samaritánovi,
- o márnotratnom synovi,
- o robotníkoch na vinici,



- o nemilosrdnom sluhovi
- o 10 pannách

Zoznam podobenstiev (nepovinné)
ZOZNAM PODOBENSTIEV
•Prečo Ješiš hovoril v podobenstvách (Ev. Matúša 13, 10 – 17. 34 – 35; Ev. Marka
4, 10 – 12. 25. 33. - 34); Ev. Lukáša 8, 9 – 10. 18; Ev. Lukáša 10, 23 - 24)
• Podobenstvo o rozsievačov i (Ev. Matúša 13. kapitola, Ev. Marka 4. kapitola, Ev.
Lukáša 8. kapitola)
• Podobenstvo o Božom kráľovstve a semene (Ev. Marka 4, 26 - 29)
• Podobenstvo o kúkol i (Ev. Matúša 13, 24 - 43)
• Podobenstvo o horčičnom zrnku (Ev. Matúša 13, 31 – 32;, Ev. Marka 4, 30 – 32;
Ev. Lukáša 13, 18 - 19)
• Podobenstvo o kvase (Ev. Matúša 13, 33; Ev. Lukáša 13, 20 - 21)
• Podobenstvo o ukrytom poklade (Ev. Matúša 13, 44)
• Podobenstvo o perle (Ev. Matúša 13, 45 - 46)
• Podobenstvo o siet i (Ev. Matúša 13, 47 - 50)
• Podobenstvo o stratenej ovc i (Ev. Matúša 18, 10 – 14; Ev. Lukáša 3 - 7)
• Podobenstvo o nemilosrdnom sluhov i (Ev. Matúša 18, 23 - 35)
• Podobenstvo o milosrdnom samaritánov i (Ev. Lukáša 10, 29 - 37)
• Podobenstvo o nerozumnom boháčov i (Ev. Lukáša 12, 16 - 21)
• Podobenstvo o neplodnom figovníku (Ev. Lukáša 13, 1 - 9)
• Podobenstvo o veľkej večeri / o svadbe kráľovho syna (Ev. Matúša 22, 1 – 14; Ev.
Lukáša 14, 15 - 24)
• Podobenstvo o sol i (Ev. Matúša 5, 13; Ev. Marka 9, 49 – 50; Ev. Lukáša 14, 34 –
35).
• Podobenstvo o stratenej minc i (Ev. Lukáša 15, 8 - 10)
• Podobenstvo o márnotratnom synov i /O stratenom synovi (Ev. Lukáša 15, 11 - 31)
•Podobenstvo o nečestnom správcov i (Ev. Lukáša 16, 1 - 9)
• Podobenstvo o Lazarovi a boháčov i (Ev. Lukáša 16, 19 - 31)
• Podobenstvo o nečestnom sudcovi a vdove (Ev. Lukáša 18, 1 - 8)
• Podobenstvo o robotníkoch vo vinic i (Ev. Matúša 20, 1 - 16)
• Podobenstvo o talentoch (Ev. Matúša 25, 14 – 30; Ev Lukáša 19, 11 - 27)
• Podobenstvo o dvoch synoch (Ev. Matúša 21, 28 – 32)
• Podobenstvo o nepoctivých vinohradníkoch (Ev. Matúša 21, 33, 46; Ev. Marka 12,
1 – 12; Ev. Lukáša 20, 9 - 19)
• Podobenstvo o potope (Ev. Matúša 24, 37 – 44; Ev. Lukáša 17, 26 - 36)
• Podobenstvo o vernom a zlom sluhov i (Ev. Matúša 24, 45 – 51; Ev. Lukáša 12, 41 -
46)
• Podobenstvo o 10 pannách (Ev. Matúša 25, 1 - 13)
• Podobenstvo o vinič i (Ev. Jána 15, 1 - 6)
• Podobenstvo o dobrom pastierov i (Ev. Jána 10, 1 - 18)
• Podobenstvo o farizejovi a mýtnikov i (Ev. Lukáša 18, 9 - 14)
• Podobenstvo o prvom a poslednom miest e / o skromnosti a pravej pohostinnost i
(Ev. Lukáša 14, 7 - 14)
• Podobenstvo o neodbytnom priateľov i (Ev. Lukáša 11, 5 - 8)
• Podobenstvo o sluhoch, čo čakajú na pána (Ev. Matúša 25, 13 – 15; Ev . Marka
13. 33 – 37)


