Katechéza o viere a sviatosti krstu
Čo odpovieme na otázky: Si veriaci? Veríš v Boha? Prečo veríš v Boha?
Musíme rozmýšľať , akú správnu odpoveď máme dať. Dnes ľudia niekedy nerozmýšľajú, alebo sa im nechce rozmýšľať.
1.Čo znamená veriť v Boha? Veriť v Boha znamená prijať zjavené Božie pravdy . Boh zjavil pravdy o sebe, ktoré sa nemenia. Ďalej sú to
pravdy o svete, o ľuďoch, a o tom, čo treba robiť, aby sme dosiahli večný život. Veriť v Boha a Bohu treba, lebo Boh chce ľudí urobiť
šťastnými a dobrými , ako je on sám.
2.Prečo treba veriť v Boha? Veriť v Boha treba, lebo to Boh od nás žiada. Nemôže byť jeho priateľom ten, kto v neho neverí. Pán Ježiš
povedal: Ten kto uverí a dá sa pokrstiť bude spasený.
3. Čo nám dá viera v Boha ? Viera v Boha nám prinesie spásu a večný život.
4. Čo je spása? Slovo spasiť znamená zachrániť. Pod slovom Spasiteľ myslíme Záchranca. Pán Ježiš, Boží Syn nás spasil, to znamená
zachránil pre večný život.
5.Čo je večný život? Večný život je spoznanie a prijatie Božieho života. Spočíva v dokonalej láske k Bohu a ľuďom, ktorá sa nekončí ani
smrťou. Ježiš Kristus zjavil vzkriesenie a zmŕtvychvstanie. Po vzkriesení k sláve už nejestvuje smrť pre človeka.
6. Ako nás Pán Ježiš vykúpil ? Pán Ježiš nás vykúpil svojou smrťou na kríži za naše hriechy.
7. Čo máme robiť aby sme boli spasení? Máme uveriť v Pána Ježiša, dať sa pokrstiť a žiť podľa jeho Evanjelia
8. Ktoré hlavné pravdy máme uveriť ? Máme uveriť najprv šesť hlavných právd.
1. Boh je len jeden. 2. V Bohu sú tri Božské osoby. 3. Syn Boží sa stal človekom , aby nás vykúpil a spasil. 4. Boh je spravodlivý Sudca,
ktorý dobrých odmení a zlých potrestá. 5. Ľudská duša je nesmrteľná. 6. Milosť Božia je na spásu potrebná.
9.Čo je krst? Krst je prvá sviatosť, ktorú ustanovil Pán Ježiš na odpustenie dedičného hriechu a osobných hriechov pre tých ktorí uveria. Krst
znamená znovu narodiť sa pre Boží život.
10.Ako sa krstí? Krstí sa tak, že kňaz, /alebo v nebezpečenstve smrti iný človek / , leje tri krát krstnú vodu na hlavu a povie /M. meno
krstenca napr Ondrej../ M .Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Je dôležité aby ten, čo krstí mal úmysel krstiť tak, ako kázal
Pán Ježiš na odpustenie hriechov a pre vzkriesenie k večnému životu.
11. Ako sa volá nádoba v kostole, kde sa uchováva počas veľkonočného obdobia krstná voda? : Volá sa krstiteľnica.
12. Čo je dedičný hriech? Dedičný hriech je hriech prvých ľudí Adama a Evy, ktorí spáchali neposlušnosťou voči Bohu. Adam a Eva jedli zo
stromu , ktorý mal názov Poznanie dobra a zla. Boh im zakázal z neho jesť. V ľuďoch zvíťazila pýcha a túžba byť ako Boh. Urobili to
vedome, na pokúšanie zlého ducha, ktorý vošiel do hada.
Prvý hriech voláme dedičný hriech, lebo jeho vina prechádza na každého človeka. Dedíme ju.
Dedičný hriech je veľmi ťažký hriech, lebo zavrel nebo pre každého človeka. Ľudia stratili posväcujúcu Božiu milosť. Prestali byť Božími
deťmi. Jeho následky trvajú dodnes. Prejavujú sa tým, že rozum človeka je zatemnený, a často náchylný na zlé. A vôľa človeka je slabá .
veľakrát ovplyvniteľná pokúšaním na hriech.

Kain a Ábel.
Kto bol Kain a Ábel? –Boli to synovia Adama a Evy, synovia prvých rodičov .
Čo sa stalo medzi Kainom a Ábelom? ,- Kain z nenávisti zabil svojho brata Ábela. Spáchal prvú vraždu medzi ľuďmi.
Prečo sa to stalo? – Lebo Kain stratil nábožnosť a vieru.
Porozprávame si o tom príbeh. Počúvajte!
Adam a Eva boli prví rodičia. Hoci pre neposlušnosť ich Pán Boh vyhnal z raja, predsa sa nad nimi zmiloval a potešil ich tým, že im
požehnal deti. Ich prví syn , ktorý sa im narodil, dostal od rodičov meno Kain. Bol veľmi šikovný, pracovitý, húževnatý a nadaný. Mal v
sebe veľkú odvahu a mužnosť. Rodičia Kaina mali veľmi radi. Bol radosťou ich života. Všimli si , že Kain je veľmi podnikavý, a dokáže
vypestovať rozličné rastliny. Tak ho otec Adam naučil byť roľníkom. Dopestovať obilie všelijakého druhu. A Kain sa tomu veľmi tešil, lebo
si mohol napiecť chleba koľko chcel.

Adamovi a Eve sa narodil aj druhý syn . Tomu dali meno Ábel. Aj tohto syna si veľmi obľúbili. Mal však inú povahu ako Kain. Bol tichší, a
viac citlivý . Veľmi rád pozoroval prírodu. Všetko si všímal a prírodu obdivoval v jej kráse. Najradšej mal ovečky. Cítil , ako ho veľmi
počúvajú a milujú. On im zase starostlivo vyhľadával tie najlepšie pasienky. Pritom si veselo spieval a pískal na píšťalke. Bol šťastný a
chcel zostať pastierom.
Rodičia obidvoch synov starostlivo vychovávali a rozprávali im o Pánu Bohu, ktorý stvoril celý svet pre ľudí, a učili obidvoch synov
vďačnosti voči Bohu. Keď synovia dospeli, otec Adam im povedal, že je čas, aby sami vzdali úctu Pánu Bohu. Synovia sa pýtali otca ako to
majú urobiť. A otec im povedal, že musia Bohu obetovať to najlepšie čo majú, aby tak preukázali vďačnosť a úctu i lásku k Bohu, ktorému
patrí všetko.
Kain sa rozhodol obetovať z obilia, a Ábel sa rozhodol obetovať najkrajšieho barančeka zo svojho stáda.
Kain však začal pochybovať vo svojom srdci o Pánu Bohu. Hovoril si. :“Veď ho nevidím! Nie je škoda len tak spáliť na oltári obilie?
Toľko som sa namáhal so zemou, toľko staral, toľko polieval. A Pán Boh nerobil nič. A vlastne musím tam dať najlepšie obilie?. Čo keby
som tam dal iba slamu.?! Bude horieť a dymiť, ako by tam bola aj s klasmi. Ako sa v srdci rozhodol, tak aj urobil . Obetoval Pánu Bohu
neúprimne a falošne, bez pravdy, lásky a úcty. Pán Boh to zbadal, lebo On vidí do srdca. Preto Kaina nepožehnal. Kain nemal pokoj a
radosť. Ostal v srdci smutný , chladný, a nervózny. Mal zamračenú tvár.
Ábel naopak , v srdci bol veľmi úprimný pred Pánom Bohom. Aj jemu bolo ľúto obetovať baránka, ale z lásky a úcty k Pánu Bohu sa ho
vzdal. Povedal si: „Veď od Pána Boha mám všetko! Každú jednu ovečku a baránka. Keď je On ku mne taký dobrý, musím aj ja ukázať , že
ho mám veľmi rád. Musím vybrať najkrajšieho baránka, aby som tak vyjadril, že mi záleží na Pánu Bohu a jeho láske!“ A Pán Boh videl do
srdca Ábela. Preto ho veľmi požehnal radosťou a pokojom. Ábel bol po vykonaní obety ešte viac šťastný a veľmi radostný.
Kain si všimol , že jeho brat Ábel dostal od Pána Boha požehnanie. Pochopil, že Pán Boh Ábelovu obetu prijal, a jeho nie. Preto ešte viac
sa Kainovi zamračila tvár .Svojho brata znenávidel ešte viac a nechcel sa s ním prívetivo rozprávať. Ábel sa čudoval, prečo je taký, ale Kain
mu nepovedal príčinu. Tak ubiehal deň za dňom. Boh sa prihovoril Kainovi slovami: „Kain, ak sú tvoje myšlienky dobré, vzpriam hlavu, a
správaj sa k bratovi s láskou. Ale ak nie, zloba , ktorá sa hromadí v tebe , ťa ovládne, a celkom zahubí. Vráť sa z kratšej cesty späť, aby si
očistil svoje srdce. !“ Ale Kain nepočúval Pána Boha, ktorý mu cez výčitky jeho svedomia hovoril stále silnejšie a varoval ho . Stratil
celkom pokoru a nábožnosť. Zatvrdzoval si srdce čoraz viac, až jedného dňa sa mu srdce celkom zatemnilo. Ovládol ho hnev a nenávisť , a
prišiel na diabolskú myšlienku. : „Vylákam svojho brata ďaleko na pole, a tam ho zabijem. Nik o tom nebude vedieť a budem mať pokoj. !“
Ako sa Kain rozhodol tak aj spravil. Nič netušiaci Ábel sa dal vylákať pod zámienkou prechádzky na vzdialené pole. Tešil sa , že si s bratom
v dobrom pohovorí, a bude pokoj ako predtým. Ábel bol veľmi sklamaný a zlomený, keď zrazu Kain naňho zaútočil . Nevedel sa brániť,
nebol pripravený na útok. A Kain bol silnejší a zákernejší. Napokon Ábela premohol a vyhasil mu život. Prelial krv svojho brata Ábela.
Pán Boh to všetko videl a prehovoril ku Kainovi: “Kain , kde je tvoj brat Ábel?
Kain sa vyhováral: „Či som ja strážcom svojho brata?!“
Ale Pán Boh mu hovoril: “Kain , krv tvojho brata , ktorého si zabil, volá ku mne Kain, čo si to spravil? Už nikdy nebudeš mať pokoja.
Budeš sa túlať po zemi. Budeš hľadať odpočinok a nenájdeš. !
Kain si povedal: „Niekto ma nájde a zabije ma a budem mať pokoj.!“
Ale Pán Boh mu povedal : „Nie, nikto ťa nezabije. Každý sa ti bude vyhýbať. Lebo si zasial zlo a to zlo ťa bude prenasledovať.“
Tak sa Kain začal túlať po zemi. Nemal pokoja. Jeho výčitky svedomia ho prenasledovali. Ľudia sa mu vyhýbali. Hoci si po nejakom čase
založil rodinu, cítil, že to nikdy nie je také krásne, aké bolo u jeho rodičov Adamovi a Eve. Vedel, že Pán Boh od neho žiadal ľútosť a
pokánie, ale Kain sa nechcel pokoriť. Nečinil pokánie. A tak v Kainovom potomstve čoraz viac rástla bezbožnosť, hrubosť,
nemravnosť, násilenstvá a vojny. Preto dodnes o ľuďoch, ktorý sú bezbožní, páchajú násilie, rozsievajú nenávisť a závisť , sú lakomí,
hovoríme, že je to Kainovo potomstvo.

