
Otázky z Verím a sľubujem:

1.  Čo  je  konfirmácia?  Konfirmácia  je  slávnostné  prijatie  pokrstených  mladých  ľudí  medzi
dospelých členov cirkvi, a to na základe dvoch hlavných predpokladov:
a) Osobného vyznania viery (pri konfirmácii budeme vyznávať Všeobecnú vieru kresťanskú. Toto
vyznávanie má sa stať pre nás osobným priznaním sa k viere v Trojjediného Pána Boha)
b) Potvrdenia krstnej zmluvy (pri konfirmácii budeme sami potvrdzovať krstnú zmluvu, ktorú pri
našom krste miesto nás uzavreli s Pánom Bohom naši rodičia a krstní rodičia. Vtedy budeme už
sami verejne sľubovať lásku a vernosť Pánu Bohu a našej cirkvi)
Konfirmácia dáva človeku aj určité práva v cirkvi. Umožňuje mu napr. zúčastňovať sa pravidelne
na Večeri Pánovej; byť krstným rodičom; po dovŕšení požadovaného veku oprávňuje byť svedkom
pri cirkevnom sobáši; byť volený do rôznych funkcií v cirkvi. 

2. Akého pôvodu je slovo „konfirmácia“?
Slovo konfirmácia je latinské a znamená potvrdenie alebo utvrdenie.

3. Ako sa volá naša cirkev?
Naša cirkev sa volá Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (skratka ECAV na
Slovensku). My sme teda evanjelici podľa augsburského vyznania (ľudovo „luteráni“).

4. Prečo sa voláme evanjelikmi?
Evanjelikmi sa voláme preto, lebo prameňom a základom našej viery je evanjelium. 

5. Prečo sa voláme augsburskými?
 Augsburskými  sa  voláme  preto,  lebo  za  správne  vysvetľovanie  Písma  svätého  považujeme
vysvetľovanie podľa Augsburského vyznania. Augsburské vyznanie je vyznaním našej cirkvi, ktoré
bolo r. 1530 prečítané na sneme v Augsburgu pred cisárom Karolom V. 

6. Čím je pre nás Biblia? Biblia je pre každého veriaceho človeka spomedzi všetkých kníh 
najdrahšou a najvzácnejšou. Je Knihou kníh. Jej jedinečnosť je v tom, že sa prostredníctvom nej k 
nám prihovára sám Pán Boh. Z toho dôvodu je Biblia pre nás prameňom viery a pravidlom života.

7. Akým spôsobom nám Pán Boh daroval svoje slovo – Bibliu?
Pán Boh nám Bibliu nezhodil priamo z neba, ale daroval nám ju prostredníctvom ľudí, ktorí ju 
napísali pod vedením Ducha svätého.

8. Akého pôvodu je slovo „Biblia“ a čo to slovo znamená?
Slovo „Biblia“ je gréckeho pôvodu a znamená „knihy“. Celá Biblia je síce viazaná ako jedna veľká 
kniha, ale obsahuje celkom 79 menších kníh (spisov).

9. Čo je hlavnou myšlienkou celej Biblie?
Hlavnou myšlienkou celej Biblie je Boží plán zachrániť hriešneho človeka, a to prostredníctvom 
Ježiša Krista. 

10. Čo je stredobodom – centrom Biblie?
Stredobodom celej Biblie je Pán Ježiš Kristus.

11. Ako delíme knihy Biblie podľa pôvodu?
Podľa pôvodu delíme knihy Biblie na kanonické a apokryfické. V Biblii, ktorú si môžeme u nás 
kúpiť, je uvádzaných len 66 kanonických kníh. Knihy apokryfické sa v Biblii zvyčajne neuvádzajú 
a sú aj menej známe (je ich 13). Bývajú vydávané osobitne pod názvom „Apokryfy“.



Pod pojmom Biblia budeme odteraz uvádzať len 66 kanonických kníh. V niektorých knižniciach sa 
však ešte nájdu veľké „šesťzväzkové Biblie“ zahrňujúce aj knihy apokryfické.

12. Akého pôvodu sú knihy kanonické?
Kanonické knihy sú božského pôvodu. Obsahujú pravé Božie slovo, a preto sú pre nás kánonom, t.j.
pravidlom viery a života. „Kánon“ = meradlo, pravidlo. 

13. Akého pôvodu sú knihy apokryfické?
Apokryfické knihy sú ľudského pôvodu. Neobsahujú čisté slovo Božie, a preto nemajú tú hodnotu 
ako knihy kanonické. Z toho dôvodu nebývali verejne čítané na bohoslužbách, ale len doma v 
súkromí. Aj ich samotné pomenovanie („apokryfoi“ = skryté, schované, utajené) prezrádza, že pred 
verejnosťou boli utajované. 

14. Ako delíme Bibliu podľa doby vzniku?
Podľa doby vzniku delíme Bibliu na dve čiastky:
- Starú zmluvu (Starý zákon)
- Novú zmluvu (Nový zákon)

15. Kedy bola napísaná Stará zmluva?
Stará zmluva bola napísaná pred narodením Pána Ježiša Krista. 
Stará zmluva bola vlastne pre samotného Pána Ježiša Bibliou. Sám ju dobre poznal a učil z nej aj 
iných. Stará zmluva zasľubovala Jeho prí-chod ako príchod Mesiáša, Spasiteľa a Záchrancu.

16. Kedy bola napísaná Nová zmluva?
Nová zmluva bola napísaná po narodení Pána Ježiša Krista. 
Nová zmluva potvrdila po príchode Pána Ježiša pravdivosť všetkých proroctiev a zasľúbení Starej 
zmluvy o Mesiášovi, Spasiteľovi a Záchrancovi sveta.

17. V akej reči bola napísaná Stará zmluva?
Stará zmluva bola napísaná v reči hebrejskej a aramejskej (reč príbuzná hebrejčine).

18. V akej reči bola napísaná Nová zmluva?
Nová zmluva bola napísaná v reči gréckej. 

19. Ako delíme knihy (kanonické) Biblie podľa obsahu?
Podľa obsahu delíme knihy Biblie (v Starej i Novej zmluve) na:
- historické (rozprávajú nám históriu Božieho ľudu)
- vyučujúce (učia nás kresťansky žiť, dávajú nám cenné rady a napomenutia pre náš život
- prorocké (prostredníctvom prorokov – Duchom Božím naplnených ľudí – nám tlmočia Božiu vôľu
a Boží zámer so svetom)
Podľa tohto rozdelenia sú knihy Biblie aj usporiadané rovnako v Starej i Novej zmluve. Každý 
kresťan by mal o nich mať aspoň základný prehľad.

20. Koľko z celkového počtu 66 kanonických kníh Biblie je historických, koľko vyučujúcich a 
koľko prorockých?
Z celkového počtu 66 kanonických kníh je v Starej zmluve 17 historických, 5 vyučujúcich a 17 
prorockých (spolu 39 kníh) a v Novej zmluve 5 historických, 21 vyučujúcich a 1 prorocká (spolu 27
kníh). 

21. Ktoré sú historické knihy Starej zmluvy?
Historické knihy starej zmluvy sú: 5 kníh Mojžišových Józue, Sudcov, Rút, 2 knihy Samuelove, 2 
knihy kráľov, 2 knihy kronické Ezdráš, Nehemiáš, Ester



22. Čo opisujú historické knihy Starej zmluvy?
Historické knihy Starej zmluvy opisujú stvorenie sveta, prvý hriech, potopu sveta, pomätenie 
jazykov pri stavbe Babylonskej veže, ďalej sú v nich napísané deje o patriarchoch, Mojžišovi, 
sudcoch, izraelských kráľoch, t.j. dejiny izraelského národa až po návrat z babylonského zajatia. 

23. Ktoré sú vyučujúce knihy Starej zmluvy?
Vyučujúce knihy Starej zmluvy sú: Jób, Žalmy, Príslovia, Kazateľ, Veľpieseň. 

24. Čomu nás učia vyučujúce knihy Starej zmluvy?
Vyučujúce knihy Starej zmluvy nás učia trpezlivosti v kríži (Jób), vrúcnym modlitbám (Žalmy), 
múdremu a bohabojnému životu (Príslovia), ďalej nás upozorňujú na márnosť a pominuteľnosť 
svetských vecí (Kazateľ) a v obrazoch spievajú o láske k Pánu Bohu (Veľpieseň). 

25. Ktoré sú prorocké knihy Starej zmluvy?
Prorocké knihy Starej zmluvy sú: 
- veľkí proroci: Izaiáš, Jeremiáš, Žalospevy, Ezechiel, Daniel
- malí proroci: Ozeáš, Joel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Aggeus, 
Zachariáš, Malachiáš

26. Čo obsahujú prorocké knihy Starej zmluvy?
Prorocké knihy Starej zmluvy obsahujú Božie posolstvá adresované izraelskému národu a zároveň 
ľudu celého sveta. Proroci v nich vyzývajú k pokániu a predpovedajú mnohé dôležité udalosti v 
budúcnosti, ku ktorým patrí i príchod Mesiáša. 

27. Ktoré sú historické knihy Novej zmluvy?
Historické knihy Novej zmluvy sú:
- Evanjeliá podľa Matúša, Marka, Lukáša, Jána
- Skutky apoštolov

28. Čo opisujú historické knihy Novej zmluvy?
4 evanjeliá nám opisujú život, učenie a dielo Pána Ježiša Krista. Kniha Skutkov apoštolov hovorí o 
zoslaní Ducha Svätého na apoštolov a o prvých dejinách kresťanskej cirkvi. 

29. Ktoré sú vyučujúce knihy Novej zmluvy?
Vyučujúce knihy Novej zmluvy sú:
- Listy apoštola Pavla cirkevným zborom: Rímskym, 2 Korintským, Galatským, Efezským, 
Filipským, Kolosenským, 2 Tesalonickým
- Listy apoštola Pavla jednotlivcom: 2 Timoteovi, Títovi, Filemonovi
- List Židom
- Listy iných apoštolov: Jakuba, 2 Petra, 3 Jána, Júdu

30. Čo obsahujú vyučujúce knihy Novej zmluvy?
Vyučujúce knihy Novej zmluvy obsahujú posolstvá apoštolov adresované vo forme listov rozličným
cirkevným zborom alebo jednotlivcom. Tieto listy, nazývané epištoly, učia aj nás kresťanskej viere, 
láske a nádeji. 

31. Ktorá je prorocká kniha Novej zmluvy?
Prorocká kniha Novej zmluvy je len jedna, a to Zjavenie Jánovo. 

32. O čom hovorí jediná prorocká kniha Novej zmluvy?



Jediná prorocká kniha Novej zmluvy hovorí o tom, čo apoštol Ján videl (vo videniach) a prežil vo 
vyhnanstve na ostrove Patmos. Apoštol Ján tu vo forme rozličných obrazov zjavuje Božie plány v 
dejinách spásy až do konca vekov. 

33. Prečo mám čítať Bibliu?
Bibliu mám čítať preto, lebo je to kniha napísaná aj pre mňa osobne. Je knihou pravdy jednak o 
samotnom Pánu Bohu, jednak aj o človeku (a teda aj o mne samom) a potom aj o jedinečnej ceste
zmierenia medzi Pánom Bohom a človekom (a teda aj medzi Pánom Bohom a mnou) 
prostredníctvom Ježiša Krista. 
Mnoho ľudí dnes, žiaľ, hľadá pravdu inde, mnohokrát napr. i v horoskopoch, poverách, veštení atď.
O ne opierajú svoj život a v nich hľadajú budúcnosť a odpovede na rôzne životné otázky. To však 
človeku len veľmi poškodí a Bibliu nikdy a v ničom nenahradí. Len ona jediná dokáže ukázať pravú 
cestu k požehnanému životu tu na zemi a potom aj k večnému blahu v nebi. Stojí za to čítať si ju! 

34. Na čo nemám zabúdať, keď beriem Bibliu do rúk?
Keď beriem Bibliu do rúk, nemám zabúdať na to, že jej čítanie nie je záležitosťou náboženskej 
povinnosti, ale vecou úcty a lásky k Pánu Bohu, ktorý chce so mnou ako láskavý a dobrý Otec 
hovoriť. Čítanie Biblie nie je žiadny zbožný výkon alebo záslužný skutok, ale je darom Božej 
milosti, za ktorý by sme mali denne ďakovať. Preto by sa Biblia mala vždy čítať s veľkou 
zodpovednosťou a nie bez osobného vzťahu. Biblia neznesie polovičatosť, ale si vyžaduje celého 
človeka. 

35. S čím mám spájať čítanie Biblie?
Čítanie Biblie mám vždy spájať s modlitbou. Skôr, ako ju otvorím, môžem krátko poprosiť Pána 
Boha, aby mi dal dar pochopiť to, čo mi chce cez svoje slovo povedať. Po prečítaní môžem zase 
Pánu Bohu krátko poďakovať za jeho slovo a poprosiť Ho, aby mi dal silu podľa prečítaného aj žiť.
Biblia ako vážna kniha vyžaduje veľkú koncentráciu, umenie meditovať, čiže uvažovať o prečítanom
texte, čo je veľkým Božím darom. Z toho dôvodu treba o tento dar pri čítaní Biblie prosiť a po 
požehnanom čítaní Pánu Bohu zaň poďakovať.

36. Kedy môžem čítať Bibliu?
Je dobré naučiť sa Bibliu čítať pravidelne, systematicky, každý deň. Pre čítanie Biblie by si mal 
človek vyvoliť najvhodnejší čas dňa. Najlepšie je tichá chvíľka ráno, keď sme ešte svieži, skôr, ako 
začneme niečo robiť. Prečítané slovo môže byť zároveň smernicou a duchovným pokrmom pre celý
začínajúci deň. 
Mnohí veriaci ľudia majú veľké požehnanie z ranného čítanie Biblie. Sami vyznávajú, že sa na tú 
chvíľu tešia, lebo s napätím očakávajú, aké posolstvo im slovo Božie prinesie pre prichádzajúci 
deň. Niekedy je to povzbudenie, inokedy zase napomenutie. 

37. Stačí mi Bibliu prečítať len raz v živote?
Biblia sa nečíta len raz. Nemožno ju nikdy dočítať. Pri opätovnom čítaní neustále objavujeme to, čo
sme predtým prehliadli.
Známy kazateľ Spurgeon o Biblii vyznal: „Pri jej čítaní po stýkrát nachádzam v nej nekonečne veľa
krásneho tak, ako po prvý raz.“ 

38. Aký úsek z Biblie si denne môžem prečítať? Biblia sa nemý čítať rýchlo (na výkon), ale 
pomaly a kľudne. Niekedy stačí, keď si človek prečíta denne len pár veršov. Nie je dôležité denne 
veľa z Biblie prečítať, ale veľa z nej vyčítať!
Pri čítaní Biblie nejde nikdy o to, koľko ju študujeme a ako ju poznáme – čo je iste tiež dôležité a 
pekné – ale predovšetkým ide o úprimný vzťah a lásku k Pánu Bohu a poslušnosť voči jeho vôli. 

39. Mám čítať Bibliu od začiatku?



Ak Bibliu čítam po prvýkrát, nie je vhodné ju začať čítať od začiatku. Už v prvých knihách Biblie 
by sme totiž našli odseky, ktoré sú bez následného vysvetlenia ťažšie pochopiteľné. Preto sa 
odporúča Bibliu začať čítať od ľahšieho k ťažšiemu. Najvhodnejšie je prečítať si najprv Evanjelium
podľa Marka. Neskôr, pri listoch apoštolov, môžeme začať jednoduchým listom Filipským a 
pokračovať 1. Listom Korintským. Takéto postupovanie prinesie potom človeku lepšie svetlo pre 
čítanie Starej zmluvy.

40. Čo mám robiť s miestami, ktorým nerozumiem?
Nesmiem sa hanbiť za to, že niečomu nerozumiem. Ak narazím na miesto, ktoré nemôžem nijako 
pochopiť, môžem ho zatiaľ nechať stranou, ale si ho označiť, aby som sa mohol príležitostne na to 
opýtať duchovného pastiera alebo inej skúsenej osoby. Niektoré miesta pochopíme napr. až pri 
druhom čítaní Biblie. Nepochopené miesta sú totiž semená, ktoré musia časom vyklíčiť. Pre 
správne čítanie a chápanie Biblie môžeme inak použiť i niektoré pomôcky. 

41. Aké pomôcky môžem používať pri čítaní Biblie?
Pretože duchovného pastiera, ktorý by mi vysvetlil každé nejasné miesto v Biblii, nemám vždy 
poruke, môžem si k čítaniu Biblie zohnať určité pomôcky. Výborným pracovným nástrojom pre 
správne čítanie a chápanie Biblie sú knihy ako Konkordancia, Biblický slovník, výklady Písma 
svätého, exegézy, iné preklady Biblie, atď. Sú to knihy, ktoré nám napr. pomôžu objasniť niektoré 
pojmy alebo mená v Biblii alebo nám vysvetlia mnohé biblické súvislosti. Pomocou nich môžeme 
napr. ľahko zistiť, kde sa v Biblii nachádza nejaký, aj menej známy verš, alebo si ľahšie vypracovať
nejaký výklad či úvahu na danú tému. 

42. Ako môžem pri čítaní Biblie využiť ceruzku?
Pri čítaní svojej vlastnej Biblie môže byť ceruzka resp. farbička vhodnou pomôckou. Vďaka nim si 
môžem podčiarknuť príp. zvýrazniť niektoré slová alebo vety. Dôležité slová alebo verše di môžem 
zarámovať alebo si k nim pripísať iné podobné miesta v Biblii. Do svojej vlastnej Biblie si môžem 
na okraj pripísať aj nejakú poznámku. 

Pri podčiarkovaní, zvýrazňovaní alebo zarámovaní jednotlivých slov alebo veršov môžem použiť 
rôzne farby, napr. rovnakú farbu pre Troj-jediného Pána Boha (žltú), ďalšiu pre rozkaz, príkaz, 
zákaz alebo varovanie (červenú),pre zasľúbenie alebo povzbudenie (zelenú), pre Božie výroky, resp. 
výroky Pána Ježiša (hnedú). Pre smrť (čiernu) pre historický vývin (modrú). 

43. Aké preklady Biblie boli a sú u nás najviac používané?
Naši starí otcovia ešte používali a mnoho sa naspamäť učili z Kralickej Biblie (1613). Známy je ja 
preklad profesora Jozefa Roháčka, vydaný ako Svätá Biblia v roku 1936 (používa sa najmä v rámci 
menších protestantských denominácií). Nový slovenský autorizovaný preklad Biblie bol vydaný v 
roku 1979. Prvý slovenský ekumenický preklad Novej zmluvy v roku 1995. 
Zo starších prekladov sú ešte známe Hallské vydanie, Prešporská Biblia alebo Haseho Nová 
zmluva. 

44. Čo sú to symbolické knihy?
 Symbolické knihy sú knihy zostavené našimi reformačnými otcami, ktorí v nich na základe Písma 
svätého zhrnuli vyznanie a učenie našej evanjelickej cirkvi. Symbolické knihy nazývame aj 
vierovyznavačské knihy (symbolum – vierovyznanie). 

45. Na čo nám slúžia symbolické knihy?
Symbolické knihy nám pomáhajú správne chápať Písmo sväté a chrániť ho pred falošnými a 
nesprávnymi učeniami. 

46. Ktoré sú symbolické knihy našej evanjelickej a. v. cirkvi? 



Symbolické knihy našej evanjelickej a.v. cirkvi sú:
a) Augsburské vyznanie (1530)
b) Obrana Augsburského vyznania (1530)
c) Malý a Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera (1529)
d) Šmalkaldské články (1537)
e) Formula svornosti (1577)
Prvé dve symbolické knihy napísal Filip Melanchton, ďalšie dve Martin Luther a poslednú viacerí 
evanjelickí teológovia. 

47. Kde sú zhrnuté všetky naše symbolické knihy?
Všetky naše symbolické knihy sú zhrnuté v knihe, ktorá sa volá Kniha svornosti. Táto na začiatku 
obsahuje aj tri ekumenické symboly (všeobecné):
- Apoštolské vierovyznanie
- Nicejské vierovyzanie
- Atanáziovo vierovyznanie
Slovenský preklad Knihy svornosti vyšiel naposledy vo vydavateľstve Tranoscius v roku 1992. 
Obsahuje historické poznámky vzniku symbolických kníh, 3 ekumenické vyznania, 5 symbolických 
kníh a Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve.

48. Ktorá je najdôležitejšia zo symbolických kníh?
Najdôležitejšia zo symbolických kníh je Augsburské vyznanie. Obsahu-je spolu 28 článkov a delí sa
na dve časti. Prvá časť (21 článkov) hovorí o tom, čo naša evanjelická cirkev na základe Písma 
svätého učí 13 a vyznáva, druhá (7 článkov) popisuje odlišnosti našej cirkvi od učenia 
rímskokatolíckej cirkvi.

49. Ktorá je najznámejšia zo symbolických kníh?
Najznámejšia zo symbolických kníh je Malý katechizmus Dr. Martina Luthera. 

50. Ako je rozdelený Malý katechizmus?
Malý katechizmus je rozdelený na 5 častí: 
a) Desať Božích prikázaní 
b) Všeobecná viera kresťanská 
c) Modlitba Pánova – Otče náš
d) Krst svätý
e) Večera Pánova s náukou o spovedi 

51. Čomu nás učia tieto čiastky?
Prvá čiastka Malého katechizmu nás učí dobre po kresťansky žiť, druhá dobre a ozajstne veriť, 
tretia dobre a správne sa modliť, štvrtá a piata opravdivo a bez pochybovania dôverovať Pánu Bohu.

Test číslo 1. 27.2.
Otázky 1 – 51
Biblické knihy vedieť zaradiť podľa doby vzniku, a podľa obsahu
___________________________________________________________________

52. 
Aký je vzťah medzi zákonom a evanjeliom? 
Zákon a evanjelium patria nerozlučne k sebe, a to aj napriek tomu, že je medzi nimi zreteľný 
rozdiel. 



53. V čom je rozdiel medzi zákonom a evanjeliom? 
Rozdiel medzi zákonom a evanjeliom je v tom, že zákon nám prikazuje, čo My máme robiť, 
evanjelium nám zase zvestuje, čo PÁN BOH urobil a robí pre našu záchranu. Zákon je teda úloha a 
evanjelium je dar. Podľa zákona ja mám milovať, podľa evanjelia Boh miluje mňa. Zákon požaduje,
evanjelium dáva. Zákon trestá hriešnika, evanjelium hriešnikovi odpúšťa. 

54. Čo je Boží zákon? 
Boží zákon je súhrn Božích pravidiel pre život vo viere. V ňom vyjadril Pán Boh svoju vôľu s 
človekom. 

55. Čo je jadrom Božieho zákona? 
Jadrom Božieho zákona je 10 Božích prikázaní (Dekalóg). 

56. Ako znie 10 Božích prikázaní? 
Ja so Hospodin, tvoj Boh: 
1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 
2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo! 
3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť! 
4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi! 
5. Nezabiješ! 
6. Nescudzoložíš! 
7. Nepokradneš! 
8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho! 
10. Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho! 

57. Kedy, kde a prostredníctvom koho vydal Pán Boh 10 Božích prikázaní?
Pán Boh vydal 10 Božích prikázaní v čase, keď vyvolený izraelský ná-rod putoval z egyptského 
otroctva do zasľúbenej zeme. Odovzdal mu ich na hore Sinaj prostredníctvom Mojžiša. 

58. Na čom boli napísané tieto Božie prikázania? 
Tieto Božie prikázania boli napísané na dvoch kamenných doskách. Prvá obsahuje 3 prikázania, 
ktoré hovoria o našich povinnostiach voči Pánu Bohu a druhá 7 prikázaní, ktoré hovoria o našich 
povinnostiach k blížnym. 

59. Ako znie obsah (zhrnutie) celého zákona? 
Obsah celého zákona znie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej 
sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého.“ (Lk. 10,27) 

60. Načo nám dal Pán Boh svoj zákon? 
Pán Boh nám dal svoj zákon na to, aby sme 

a) podľa neho žili (5.Mojž. 5,29) 
b) prostredníctvom neho poznávali svoju hriešnosť (Rim. 3,20b) 
c) pomocou neho zatúžili po Božej milosti, danej nám v Ježišovi Kris-tovi (Gal. 4,4-5) 

61. Čo hovorí sám Pán Boh o svojich prikázaniach? 
Sám Pán Boh o svojich prikázaniach hovorí nasledovné: „Ja som Hos-podin, tvoj boh, Boh horliaci,
ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a do štvrtého pokolenia tých, ktorí ma 



nenávidia a preukazu-jem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.“ (2.Mojž.
20,5-6). 

62. Čo rozumieme pod pojmom „evanjelium“? 
Pod pojmom „evanjelium“ rozumieme: 
a) dobrú, radostnú zvesť o Božej milosti v Ježišovi Kristovi (gr. Eu = radostný, angelion = zvesť, 
anjel = posol) 
b) názov pre prvé 4 knihy Novej zmluvy (evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša, Jána). 

Evanjelium je teda radostným posolstvom o tom, čo Pán Boh vykonal pre nás, aby sme ako 
hriešnici nezahynuli, ale mali večný život. 

63. Ako znie obsah (zhrnutie) celého evanjelia? 
Obsah celého evanjelia znie: „Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby 
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Jn. 3,16).  Evanjelium nám teda ponúka 
záchranu a ospravedlnenie zdarma, z milosti, a to cez vykúpenie v Ježišovi Kristovi. (Rím. 3,24) 

Test: 29.5. o 9.30 hod. v kostole v Prievidzi. Otázky 52 – 63 (Vrátane 10 Božích prikázaní, 
ktoré treba vedieť v správnom poradí a vlastnými slovami vysvetliť)

Podobenstvá Pána Ježiša:

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 rozsievačovi   (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 kúkoli   (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 sieti   (Ev. Matúša 13, 47 - 50)
•Podobenstvo o stratenej ovci   (Ev. Matúša 18, 10 – 14; Ev. Lukáša 3 - 7)
•Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi    (Ev. Matúša 18, 23 - 35)
•Podobenstvo o milosrdnom samaritánovi   (Ev. Lukáša 10, 29 - 37)
•Podobenstvo o nerozumnom boháčovi   (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 soli   (Ev. Matúša 5, 13; Ev. Marka 9, 49 – 50; Ev. Lukáša 14, 34 –
35).
•Podobenstvo o stratenej minci   (Ev. Lukáša 15, 8 - 10)
•Podobenstvo o márnotratnom synovi   /O stratenom synovi (Ev. Lukáša 15, 11 - 31)
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•Podobenstvo o nečestnom správcovi   (Ev. Lukáša 16, 1 - 9)
•Podobenstvo o Lazarovi a boháčovi   (Ev. Lukáša 16, 19 - 31)
•Podobenstvo o nečestnom sudcovi a vdove   (Ev. Lukáša 18, 1 - 8)
•Podobenstvo o robotníkoch vo vinici   (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 sluhovi   (Ev. Matúša 24, 45 – 51; Ev. Lukáša 12, 41 -
46)
•Podobenstvo o 10 pannách   (Ev. Matúša 25, 1 - 13)
•Podobenstvo o viniči   (Ev. Jána 15, 1 - 6)
•Podobenstvo o dobrom pastierovi   (Ev. Jána 10, 1 - 18)
•Podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi   (Ev. Lukáša 18, 9 - 14)
•Podobenstvo o prvom a poslednom  miest  e / o skromnosti a pravej pohostinnosti  
(Ev. Lukáša 14, 7 - 14)
•Podobenstvo o neodbytnom priateľovi   (Ev. Lukáša 11, 5 - 8)
•Podobenstvo o sluhoch, čo čakajú na pána   (Ev. Matúša 25, 13 – 15; Ev . Marka
13. 33 – 37)

Test na konci roka 12. 6. v kostole v Prievidzi o 9.30 h.

1. Otázky 1 – 36 z knihy Verím a Sľubujem (Vrátane určovania biblických kníh)

2. Prerozprávať 10 podobenstiev Pána Ježiša:
- o rozsievačovi,
- o stratenej ovci,
- o Milosrdnom samaritánovi,
- o márnotratnom synovi,
- o 10 Pannách
 a 5 ľubovoľných. 

3. Ústne vyskúšame 1 žalm naučený naspamäť (napríklad žalm 1 / 8 / 23 / 32 / 112 / 121 /130 / 
138

Ďalšie časti, ktoré budú skúšané ústne

Modlitba Otče náš

Viera všeobecná kresťanská

10 Božích prikázaní
Ja so Hospodin, tvoj Boh: 
1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
5. Nezabiješ!
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6. Nescudzoložíš!
7. Nepokradneš!
8. Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!
10. Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho! 
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