
ČO JE TO VIERA?

V každom veku sa vynárajú nové a nové otázky na ktoré sa ťažko odpovedá:
           - malé deti sa často krát pýtajú: ( kde je v noci slnko? skúste malému dieťaťu odpovedať)
           - mladý človek sa nie raz pýta: ( prečo ma všetci obmedzujú? prečo sa mám učiť a chodiť do
školy? skúste ako rodič odpovedať na takéto otázky)
           - aj dospelý človek sa pýta: ( prečo má moje dieťa nevyliečiteľnú chorobu? …)
Áno, je veľa otázok, ktoré si v živote kladieme, no ťažko sa na ne odpovedá. 

Dnes máme spoločne uvažovať nad tým, čo je to viera. A hneď na začiatku je treba povedať,
že aj na túto otázku sa ťažko odpovedá. Prečo? Lebo každý z nás je iný, každý máme inú skúsenosť
s  vierou,  každý sem boli  vychovaný  inak ohľadom viery,  každý sme si  prešli  doteraz  svojimi
vlastnými problémami. A hlavne, hneď na začiatku je treba povedať, že ohľadom viery nie vždy
všetko pochopíme. Už by to totiž nebola viera ale filozofia, ktorá sa snaží dať na všetko rozumové
odpovede. U viery však ide o niečo hlbšie!!!!

PS: Otázky a odpovede hrubo vyznačené budú aj súčasťou skúšania!!!

Prečo nás Boh stvoril? 
Z lásky! Možno rýchlo povedané a vysvetlené, ale taká je pravda. On je nekonečná láska a
chce sa o ňu s nami deliť. Stvoril nás z lásky. A že je Boh láska, o tom čítame: 1Jn 4 – 17

Ako sa ale o Bohu dozvedieť viac?
O tom je práve táto prvá téma – Čo je to viera? Na začiatku potrebujeme vedieť trochu viac o
TOM, v ktorého máme veriť. Kde sa o ŇOM najviac dozvieme? Vo Svätom Písme! Aj preto je
súčasťou tejto prvej témy Biblia. Kto ju pozná a číta, vie o našom Pánovi viac. Preto si v
rámci tejto témy aj rozdelíme Sväté Písmo.
 
Sväté Písmo delíme:

 Starý zákon: 46 kníh
 Nový zákon: 27 kníh

Je mojou úlohou túto vieru poznať a mojou osobnou misiou ju odovzdávať. Ale ako môžem
svoju vieru odovzdať, keď o nej tak málo viem, keď sa tak o ňu tak málo zaujímam, keď som
o Bohu tak málo alebo nič nečítal?

Odkiaľ  viem,  že  práve  tá  viera,  v  ktorej  som bol  pokrstený  nie  je  len  niečím a  niekým
vymysleným? Veď na svete je toľko iných vierovyznaní! Ako viem, že kresťanstvo si niekto
len  nevymyslel?  Odpoveďou  je  krásna  časť  zo  Skutkov  apoštolov  2,42  kde  čítame:  Prví
kresťania sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov, na lámaní chleba... Teda už od prvých
rokov po Ježišovom nanebovstúpení sa jeho apoštoli a tí, ktorí sa dali pokrstiť stretávali na
lámaní chleba – slúžili Eucharistiu a počúvali učenie apoštolov, ktorí s Ježišom strávili 3 roky.
Takto sa prvé spoločenstvo rozrastalo a neskôr tí,  ktorí uverili v Ježiša a prijali Ho ako svojho
spasiteľa boli nazvaní kresťania. 

Čo má ale  viera  spoločné s  Cirkvou? Potrebujem Cirkev,  kostol...?  Práve od Cirkvi  sme
prijali vieru: keď sme boli pokrstení, alebo keď nás kňaz viedol na Prvé sväté prijímanie,
alebo keď sme niečo pokazili, bola to Cirkev, ktorá nám cez spoveď ponúkla Božie odpustenie
i mlčanlivosť!!! A je to iba Cirkev, ktorá nás pozýva cez túto prípravu na Birmovku lepšie
spoznať svoju vieru a byť neskôr jej šíriteľom. Bez Cirkvi by ste dnes nečítali a nepoznali
skutočnosť, že Boh je láska a miluje každého – aj teba! Bez Cirkvi by sme neboli pokrstení a
bez Cirkvi by sme nemohli prijímať žiadne sviatosti ( spoveď, Eucharistia, manželstvo...). 



Touto prvou témou sme určite hneď neodpovedali na všetky otázky a určite sme nemohli hneď
odpovedať na tú, ktorú máme ako tému. Ale predsa si skúsme sami v duch odpovedať, čo pre mňa
znamená viera, prečo mám veriť, k čomu je viera pre človeka, čo mi dáva viera...

Čo je teda viera? Niečo, na čo sa ťažko odpovedá...ale možno môžeme skúsiť túto odpoveď: Viera
je slobodné ÁNO Bohu. Je to slobodné ÁNO nášho srdca, ktoré hľadá niečo viac v tomto
svete. 


