26. W jaki sposób Pan Jezus przyszedł na ziemię ?
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20. Czym zasmucili Boga pierwsi ludzie?
Pierwsi ludzie zasmucili Boga: brakiem miłości i zaufania do Boga,
nieposłuszeństwem.
21. Jak nazywamy nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?
Nieposłuszeństwo
pierworodnym.
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22. Co stracili pierwsi ludzie przez grzech pierworodny?
Pierwsi ludzie przez grzech pierworodny stracili: życie Boże czyli
łaskę uświęcającą, raj (zostali z niego wypędzeni), musieli odtąd
ciężko pracować, chorować i umierać. Kochanie Pana Boga i
drugiego człowieka oraz czynienie dobrych uczynków przestało być
łatwe, a stało się trudne.
23. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar Boży, którego Bóg udziela nam, jako pomoc
konieczną do zbawienia.
24. Czy Bóg przestał kochać ludzi, którzy od Niego się odwrócili?
Bóg nie przestał kochać ludzi i obiecał zesłać Zbawiciela.
25. Kto jest Zbawicielem obiecanym przez Boga ?
Zbawicielem obiecanym przez Boga jest Jezus Chrystus.

Pana Jezusa urodziła Maryja w Betlejem. Ojcem Pana Jezusa jest
Bóg. A opiekunem na ziemi był św. Józef.
27. W jaki sposób Maryja stała się matką Pana Jezusa. ?
Bóg wysłał do Maryi swojego posłańca – Anioła. Anioł powiedział,
że Bóg chce by Ona stała się Matką jego Syna, który będzie
Zbawicielem Świata. Maryja zgodziła się i powiedziała: „Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego".
28. Poprzez grzech pierworodny straciliśmy raj, łaskę Bożą, Kochanie
Pana Boga i drugiego człowieka i czynienie dobrych uczynków
przestało być łatwe a stało się trudne. Pan Jezus przyszedł nas zbawić
czyli wybudować na ziemi Królestwo Boga. Czym jest Królestwo
Boże?
Królestwo Boże jest panowaniem Boga w naszych sercach.
29. Przez co Jezus Chrystus rozpoczął budowanie Królestwa Bożego?
Jezus Chrystus rozpoczął budowanie Królestwa Bożego na ziemi
przez głoszenie Ewangelii.
30. Kiedy włączamy się do budowania Królestwa Bożego?
Do budowania Królestwa Bożego włączamy się w czasie chrztu
świętego.
31. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to sakrament, który gładzi grzech pierworodny i inne
grzechy przed chrztem popełnione, daje życie Boże (łaskę Bożą),
włącza nas do wspólnoty Kościoła, czyni nas dziećmi Boga i
braćmi i siostrami Jezusa.
32.Kiedy budujemy Królestwo Boże?
Królestwo Boże budujemy, kiedy z radością kochamy Pana Boga i
naszych bliźnich.

