Učivo pre prvoprijímajúce deti
Apoštolské vyznanie viery
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,
nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil
na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo
vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
1. Verím v Boha:
Veriť znamená:
a) Viem, že Boh je, ale nemôžem to dokázať.
b) Dôverujem Bohu (verím mu ako svojmu Otcovi, plním Jeho vôľu).
v Boha (nie v BOHOV) = teda Boh je len JEDEN, a má Tri OSOBY:
1. Otec

3. Duch Svätý

2. Syn

2. Otca Všemohúceho:
Aké ma Boh vlastnosti? Boh je:
a) Všemohúci = všetko dokáže (je najmocnejší na svete).
b) Vševediaci = všetko vie, pozná i naše myšlienky a vie aj, čo by sa stalo keby... (možnú budúcnosť).
c) Všadeprítomný = Boh je všade, všetko vidí. Nedá sa pred ním skryť.
d) Večný = Boh je ako priamka (nemá začiatok, ani koniec). Nikdy nevznikol a nikdy nezanikne
(vždy bol, je a bude).
(Boh – nemá začiatok , ani koniec)
e) Boh je Otec = má nás rád a stará sa o nás ako Otec. (Je 1. Božská Osoba).
3. Stvoriteľa neba i zeme:
Kto stvoril svet? Boh.
Za koľko stvoril svet? Za 6 dní, na siedmy deň odpočíval.
Prečo stvoril svet? Z lásky – pre nás, aby sme mali kde žiť.
Popis Stvorenia sveta:
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1 deň: Svetlo

4. deň: Slnko, Mesiac, hviezdy
5. deň: Vtáky

2. deň: Nebo

Ryby

More

6. deň: Zvieratá
Človeka + požehnal ich

3. deň: súš
Rastliny + požehnal

Človeka stvoril ako muža a ženu (Adam a Eva).
4. I v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána:
Ježiš Kristus = Druhá Božská osoba (Syn Boží)!!!!!
1. Otec

2. Syn = Ježiš Kristus !!!

3. Duch Svätý

Je naším Pánom, Kráľom a Mesiášom (Spasiteľom) – Syn Boží (Ježiš) sa stal človekom, aby
nás vykúpil. Preto mu patrí najväčšia úcta (rovnaká, ako Bohu Otcovi).
Je kráľ kráľov.
5. Ktorý sa počal z Ducha Svätého:
Stalo sa to takto:
Anjel Gabriel, prišiel za Pannou Máriou (Ježišova Matka) a povedal:
Zdravas, Mária, milostí plná, Pán
s tebou! Počneš a porodíš syna a dáš
mu meno Ježiš!

Fiat! (Nech sa
stane)!
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Tak Panna Mária prijala Božiu vôľu a stala sa Ježišovou matkou.
Ježišovým Otcom je: BOH OTEC.
Sv. Jozef je jeho pestúnom, nie Otcom.
5. Narodil sa z Márie Panny:
Pán Ježiš sa narodil na Vianoce (v roku 0 – od Jeho narodenia počítame letopočet).
Nad
Betlehemom
zažiarila
hviezda,
ktorá im ukazovala
cestu k Ježiškovi.
Anjel Gabriel sa zjavil pastierom a zvestoval im veľkú radosť...

Narodil sa v
Betleheme v
maštaľke, lebo ich
nikde
nechceli prijať na noc.

Pokloniť sa mu prišli
pastieri...
... a traja králi.

6. Trpel za vlády Poncia Piláta:
Keď Judáš zradil Pána Ježiša (za 30 strieborných) a krivo ho obvinili, priviedli ho k Pilátovi –
ktorý ako zástupca Ríma vládol v Judey a chceli, aby ho odsúdil. On vedel, že je nevinný, tak sa ho
usiloval zachrániť. Keď videl, že to nepôjde, dal Ježiša zbičovať (myslel, že dav uspokojí „miernejší“ trest), no i tak zástupy kričali: „Ukrižuj ho!“
Prepustil im miesto Ježiša Barabáša (zbojníka a vraha). Umyl si ruky a vyhlásil, že nemá vinu na
Ježišovej krvi a dal ho ukrižovať.
Hľa, človek!

Ukrižuj ho!

7. Bol ukrižovaný, umrel...
Dvaja zločinci na kríži –
jeden sa mu rúhal, druhý
ho prosil o odpustenie
a Ježiš mu sľúbil, že ešte
v ten deň bude s ním
v raji.
Tri hodiny visel na kríži. Bolo to na VEĽKÝ
PIATOK!
O 15:00 hod. zomrel.

Ježiš si sám musel vyniesť kríž a pribili ho naň.
Pod Krížom bola Panna Mária, Jeho učeník Ján
a ženy. Ježiš zveril Jánovi Matku keď povedal:
„Hľa tvoja matka!“ a jej: „Hľa Tvoj syn!“
Vtedy sa Mária stala našou Nebeskou Matkou.
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8. ... a bol pochovaný,
Na žiadosť farizejov
dal Pilát hrob
zapečatiť a strážiť!

Nikodém a Jozef z Arimatey si od
Piláta vyžiadali Ježišovo telo
a pochovali ho v novom hrobe –
nik iný tam neležal.

Keď Ježiš zomrel, jeden
vojak mu kopijou prebodol bok.
9. zostúpil k zosnulým,
Po prvom hriechu, nik nemohol vidieť Boha. Ani po smrti. Žiaden zosnulý, ani spravodlivý, nemohol ísť do Neba. Všetky duše šli do podsvetia (Židia to volali Šeol). Tam čakali na Mesiáša.
Keď Ježiša pochovali, jeho duša zostúpila k zosnulým (do Šeolu).

Odtiaľ vyviedol duše spravodlivých hore.

A odomkol nebeskú bránu, ktorá bude otvorená do konca sveta.
Preto my po smrti už máme možnosť ísť do Neba. Takto nás Ježiš
vykúpil.

10. tretieho dňa vstal z mŕtvych...
Tretí deň po Ježišovej smrti (Veľkonočná nedeľa) šli ženy k hrobu pomazať Ježišovo telo, aby dokončili pohreb.
Boli to: Mária, Magdaléna, Mária Jakubova a Salome.

Kameň bol odvalený a hrob prázdny. Šli to povedať apoštolom.
Peter a Ján bežali k hrobu a našli ho prázdny.
Odišli hľadať Ježišovo telo a Mária
Magdaléna ostala pri hrobe sama.
Tu k nej prišiel Ježiš, no ona si myslela, že
to je záhradník. Žiadala ho, aby jej vrátil
Ježišovo telo. No on ju oslovil:
Vtedy ho spoznala a odpovedala mu:
Rabbuni (Učiteľ)!
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Mária!

Ježiš jej prikázal, aby to povedala učeníkom, no oni jej neverili.
Potom sa Ježiš zjavil dvom učeníkom na ceste do Emauz.
Vysvetľoval im Písma a večer, keď ho pozvali k sebe ho spoznali
pri lámaní chleba.
Napokon sa zjavil aj apoštolom, ktorý boli schovaný za zatvorenými dverami a povedal im:

Pokoj vám!
Ukázal im rany, ktoré mal na rukách, nohách a boku.
Dýchol na nich a dal im Ducha Svätého, aby mohli
odpúšťať hriechy.
Pán môj a Boh môj!
Tomáš ale chýbal a neveril im. Vyhlásil,
že kým neuvidí Jeho rany, neuverí.
Týždeň na to sa im Ježiš znova
zjavil a ukázal Tomášovi svoje rany.
On povedal:
Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.

11. vystúpil na nebesia...
Ježiš sa učeníkom zjavoval 40 dní. Potom ich vzal na Olivovú horu, kde im dal posledné príkazy.
Choďte!
Učte!
Krstite!

Apoštoli sa potom vrátili
do večeradla, kde sa modlili
a s Pannou Máriou čakali
na Ducha Svätého.
Potom prišli dvaja anjeli,
a sľúbili, že Ježiš sa raz vráti,
tak ako odišiel.
Preto ho čakáme, že sa na konci
sveta vráti.

Potom sa vzniesol do Neba a zmizol
v oblaku.

, že

Olivová hora

5

12. sedí po pravici Boha, otca Všemohúceho...
Ježiš sa teraz v Nebi nachádza po pravici
Boha Otca – teda ako Jeho pravá
ruka vládne celému svetu a skrze
Ducha Svätého nám posiela
milosti a požehnanie.
Bude tam až do konca sveta.

13. odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Na konci sveta sa Ježiš vráti z Neba súdiť živých i mŕtvych.
(Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá).

Všetci, ktorí sú mŕtvi, ožijú
a dostanú nové telo – oslávené.
Zlí budú naveky zatratení
a dobrí budú naveky s Ježišom.

Znova sa stretneme s našimi
drahými, ktorí už zomreli.
Nik už viac nezomrie.

14. Verím v Ducha Svätého...
Duch Svätý je TRETIA BOŽSKÁ OSOBA!!!!
1. Otec

3. Duch Svätý!!!

2. Syn

Na Ježiša zostúpil pri krste v podobe holubice. (Ale to si vzal len podobu
– Duch Svätý NIE JE HOLUBICA!)
Ježiš, po poslednej večeri sľúbil učeníkom, že im pošle Ducha Tešiteľa.
Poslal Ho učeníkom 10 dní potom, čo vystúpil do Neba (50 dní
po Veľkej Noci) = TURÍCE.
Duch Svätý na nich zostúpil v podobe ohnivých jazykov.
Keď ho učeníci prijali, prestali sa báť, vyšli von a ohlasovali
posolstvo o Ježišovi. Rozprávali v mnohých cudzích jazykoch
a za jediný deň pokrstili 3000 ľudí.
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Duch Svätý nás posilňuje a posväcuje. Dáva nám i 7 darov: múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia.
15. vo svätú Cirkev katolícku...
Cirkev je spoločenstvo pokrstených ľudí, ktorí veria v Boha a klaňajú sa mu. Do Cirkvi patria všetci, ktorí sú pokrstení!
Má 4 vlastnosti:
1. Jedna (verím v Cirkev, nie Cirkvi) = máme byť jedna rodina (sme bratia a sestry).
2. Svätá = do Cirkvi patria aj hriešni ľudia – ale Duch Svätý ju posväcuje, učí sväté veci a Ježiš, jej
hlava je svätý.
3. Katolícka = je pre všetkých. Do Cirkvi môže vstúpiť každý, kto chce a je ochotný žiť
svoju vieru. Nemôže byť pokrstený iba ten, kto nechce veriť v Boha a žiť podľa viery.
Cirkev je pre celý svet.
4.Apoštolská = o Ježišovi vieme od apoštolov (ako začali hlásať na Turíce – tak odovzdali vieru
a moc vysluhovať sviatosti biskupom a oni to dávajú kňazom). Kresťanská viera nie je nejaký výmysel – že by niekto počul legendu o Ježišovi a urobil by z toho náboženstvo, ale o Ježišovi vieme od
apoštolov, kotí sa s ním stretli, videli ho na vlastné oči a osobne ich učil.

16. v spoločenstvo svätých...
Svätí = dobrí ľudia, ktorí sú v Nebi.
Anjeli
V Nebi sa nachádza: Boh
Panna Mária

Duše svätých ľudí (napr. sv. Peter a Pavol, Cyril a Metod; Lucia, Cecília; Ján Pavol II... atď.)

V Nebi oslavujú Boha a sú šťastní.
Pre nás sú príkladom, ako žiť, aby sme
sa dostali Neba. Naším cieľom je
stať sa svätými.

Preto máme sochy a svätých v kostoloch. TO NIE JE MODLOSLUŽBA.
Klaniame sa iba Bohu (latria) – iba pred ním kľačíme na kolenách.
Iba Bohu patria naše modlitby. Keď sa modlíme k svätým – to ich prosíme,
aby naše modlitby odovzdali Bohu a prihovorili sa za nás.
Svätých a anjelov máme v úcte (dulia) a berieme si z nich príklad.
Najväčšiu úctu dávame Panne Márii (hyperdulia).
17. v odpustenie hriechov...
Hriech = porušenie prikázaní.
Hriechy sa nám odpúšťajú: a) pri krste a
Prvý hriech (Adama a Evy) = dedičný.
Hriechom sme stratili právo byť s Bohom v raji, ale Ježiš
nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním toto právo obnovil.
Tak ako musíme odprosiť rodičov, keď neposlúchame,
musíme pri sv. spovedi odprosiť Nebeského Otca a On nám
dáva novú šancu.
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b) pri sv. spovedi.

Iba z Božej milosti (pre Ježišovu zásluhu) sa nám môžu odpustiť hriechy, ako hovorí 6. hl. pravda:
MILOSŤ BOŽIA JE NA SPÁSU POTREBNÁ!
18. Vo vzkriesenie tela...
Na konci sveta, keď Ježiš príde, všetci zosnulí ožijú a dostanú nové telo.
Tí, ktorí budú spasení budú mať telo oslávené – tak, ako Ježiš, keď vstal
z mŕtvych.
Vlastnosti osláveného tela:
- Nik nezomrie – budeme žiť večne.
- Nik nebude chorý ani slabý
(nebudeme potrebovať okuliare, žiadne alergie ani iné choroby).
- Budeme môcť vidieť Boha (tak ako Adam a Eva v Raji).
- Nik nebude hrešiť.
- Budeme v posväcujúcej milosti.
- Budeme mať silnú vôľu – budeme si vedieť rozkázať (nik nebude závislý).
19. a v život večný.
Boh vždy bol, je a bude (je ako priamka).

Človek vždy nebol (vznikli sme a zomrieme), ale život pokračuje v nebi do nekonečna – preto náš
život prirovnáme k polpriamke – má začiatok, ale nemá koniec.

Vznikli sme – narodili sme sa ................. zomrieme – večný život (v nebi a potom v oslávenom tele)
O tom hovorí piata hl. pravda: Duša človeka je nesmrteľná.
Mám teda pamätať na večný život a snažiť sa žiť tak, aby som ho prežíval v šťastí v Nebi.
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