
Sofia Š.

Skúška Konfirmandov

1. Čo je to konfirmácia?
Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí medzi dospelých členov
cirkvi, a to na základe dvoch hlavných predpokladov:
a) Osobného vyznania viery 
b) Potvrdenia krstnej zmluvy 
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. 

9. V koho veríme podľa Viery všeobecnej kresťanskej?
Podľa Viery všeobecnej kresťanskej veríme v Trojjediného Pána Boha: SVÄTÚ 
TROJICU
a) v Boha Otca – STVORITEĽA
b) v Boha Syna – VYKUPITEĽA
c) v Boha Ducha Svätého - POSVÄTITEĽA
Svätá Trojica je jeden Boh zjavený v 3 osobách. Jedna podstata v troch osobách. Je 
to veľké Božie tajomstvo pochádzajúce od Pána Ježiša.

Počas slávnosti – Poďakovanie konfirmandov:

c) Ďakujeme aj vám, milí naši rodičia, krstní rodičia a starí rodičia, za všetku vašu 
lásku, starostlivosť a kresťanskú výchovu. Aj vaším pričinením sme dnes potvrdili 
svoju krstnú zmluvu, vyznali vieru a boli prijatí do spoločenstva dospelých zboru. Vy 
ste za nás vyznali vieru pri krste a dohliadali ste na nás, aby sme poznávali pravého 
Boha a nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Za to
sme vám vďační. Zároveň vás prosíme, aby ste nás viedli cestami viery aj naďalej. 
My vám, s Božou pomocou, chceme preukazovať úctu, vďačnosť a poslušnosť. 
Modlite sa s nami za nás, aby sme spoločne mohli oslavovať trojjediného Pána Boha 
v časnom živote, raz aj naveky v Jeho kráľovstve. Amen.



Sára Š.

Skúška Konfirmandov

3. Čo je Biblia, ako ju delíme a čo je jej centrom?
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.

Podľa pôvodu delíme knihy Biblie na:
- kanonické
- apokryfické. 
Podľa doby vzniku delíme Bibliu na dve čiastky:
- Starú zmluvu (Starý zákon)
- Novú zmluvu (Nový zákon)
Podľa obsahu delíme knihy Biblie (v Starej i Novej zmluve) na:
- historické 
- vyučujúce
- prorocké 

Stredobodom celej Biblie je Pán Ježiš Kristus.

10. Čo je modlitba a čo má modlitba obsahovať?
Modlitba je rozhovor veriaceho človeka s Pánom Bohom. Môžeme mu v nej povedať 
všetko, zo všetkým sa mu zveriť s istotou, že On nás počuje.
Modlitba by mala obsahovať:
a) oslavu Pána Boha
b) pokánie
c) vďaku
d) prosbu

Počas slávnosti – Poďakovanie konfirmandov:

b) Úprimne ďakujeme aj duchovnej matke, ktorou je naša evanjelická cirkev. V nej 
sme prijali pravdy, ktoré nás vedú k spaseniu. Zároveň vás prosíme, bratia a sestry, 
aby ste nám odpustili všetky naše chyby a hriechy. Prosíme vás, aby ste nás 
napomínali na ceste spasenia, mali s nami trpezlivosť, preukazovali nám lásku a boli 
nám tým najlepším príkladom života viery. Modlite sa
za nás, aby sme vo viere napredovali, žili Pánu Bohu na chválu, svoj sľub dodržali a 
vieru v jediného Spasiteľa vyznávali až do smrti.



Emily Š.

Skúška Konfirmandov

4. Aké sú to kanonické knihy Biblie?
Kanonické knihy sú božského pôvodu. Obsahujú pravé Božie slovo, a preto sú pre 
nás kánonom, t.j. pravidlom viery a života. „Kánon“ = meradlo, pravidlo. Spolu ich 
je v Biblii 66. 

12. S čím máme prichádzať k Večeri Pánovej? S čím má byť spojená naša viera?
Moja viera pri Večeri Pánovej má byť spojená s úprimným pokáním.
a) mám poznávať svoje hriechy
b) mám ľutovať svoje hriechy
c) mám veriť, že pre zásluhy Pána Ježiša mi Boh moje hriechy odpustí
d) mám sľúbiť, že napravím svoj život

Počas slávnosti – Poďakovanie konfirmandov:
a) Vážený cirkevný zbor! V tento pamätný deň našej konfirmácie ďakujeme Pánu 
Bohu za Jeho otcovskú lásku a milosť. On obdaril aj nás, stvoril nás na svoj obraz, 
vykúpil krvou svojho Syna Pána Ježiša a posväcuje nás Duchom Svätým. To urobil, 
aby sme boli aj my Jeho deťmi a dedičmi Jeho kráľovstva. Úprimne Mu ďakujeme aj 
za tento deň, keď sme mohli vyznať vieru v Neho, potvrdiť svoju krstnú zmluvu a 
byť prijatí do spoločenstva dospelých kresťanov. Za toto všetko chceme Jemu 
ďakovať, Jeho chváliť a Jemu byť vždy poslušní.



Viktória S.

Skúška Konfirmandov

8. Vymenuj 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! 

15. Čo je cirkev? Kto a kedy ju založil?
Cirkev je spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista. Členom kresťanskej cirkvi sa nazýva
každý pokrstený a v Pána Ježiša úprimne veriaci človek.
Hlavnou úlohou cirkvi je zvestovať ľuďom Božie slovo a prisluhovať sviatosti. 
Cirkev založil Pán Ježiš Kristus zoslaním Ducha Svätého (na Letnice) v 50. deň po 
vzkriesení. Cirkev je teda Božím dielom, nie ľudským.

Počas slávnosti – Sľub vernosti (2. časť)

...Sľubujeme vám, že pri tejto viere zotrváme a neopustíme ju. Budeme ju smelo 
vyznávať pred všetkými ľuďmi. Veď naši predkovia pre túto vieru žili, trpeli a 
zomierali. Chceme sa im v tom podobať, aby naša evanjelická cirkev mala aj v nás 
skutočných vyznavačov a svedkov Pána Ježiša. Tak nám pomáhaj trojjediný Boh: 
Otec, Syn i Duch Svätý. Amen.



Lukáš M.

Skúška Konfirmandov
7. Čo je evanjelium Božie a aké je zhrnutie celého evanjelia?
Pod pojmom „evanjelium“ rozumieme: 
a) dobrú, radostnú zvesť o Božej milosti v Ježišovi Kristovi 
b) názov pre prvé 4 knihy Novej zmluvy (evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša, 
Jána). 
Zhrnutie 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) 

13. Čo je hriech a aký hriech rozoznávame? Vysvetli ich.
Hriech je prestúpenie Božej vôle, Božieho zákona, vzdor, neposlušnosť voči Pánu 
Bohu. Rozoznávame: dedičný a skutočný hriech. Dedičný hriech je hriech, ktorý sme 
zdedili od prvých ľudí po ich hriešnom páde v raji. Skutočný hriech je hriech, ktorý 
svojvoľne konáme my sami, keď prestupujeme Boží zákon.

Počas slávnosti – Modlitba Konfirmandov

Dobrý Pane Bože, nebeský náš Otče! Ďakujeme Ti za všetko, čo si nám dnes dal. 
Verejne sme sa k Tebe priznali a vyznali sme pred cirkevným zborom svoju vieru v 
Teba. Potvrdili sme tak krstnú zmluvu s Tebou. Teraz máme prijať po prvýkrát 
sviatosť Tvojej svätej Večere. Za toto všetko Ti úprimne ďakujeme. Zároveň Ťa 
prosíme: zostaň s nami aj naďalej. Dokonaj dielo, ktoré si v nás začal. Nedopusť, aby
sme sa dali odvábiť od Teba svojimi žiadosťami a zlým príkladom iných ľudí. Stále 
nám dávaj Ducha Radcu, aby nás učil nasledovať šľapaje Pána Ježiša Krista. Vypočuj
nás pre svoju milosť a lásku. Amen.



Alžbeta Š.

Skúška Konfirmandov

2. Podľa čoho sa nazýva naša cirkev?
Naša cirkev sa volá Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (skratka
ECAV na Slovensku). My sme teda evanjelici podľa augsburského vyznania.
Evanjelikmi sa voláme preto, lebo prameňom a základom našej viery je evanjelium. 
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.

11. Čo sú sviatosti a ktoré sviatosti v ECAV máme?
Sviatosti sú také posvätné úkony v cirkvi, ktoré ustanovil samotný Pán Ježiš Kristus a
v ktorých sú nám pod spôsobom viditeľných darov (hmotných znamení – vody, 
chleba, vína) podávané neviditeľné dary Božie (duchovné dary: odpustenie hriechov 
a spasenie). Vo sviatostiach prostredníctvom posvätených hmotných darov prijímame 
duchovné dary. Máme 2 sviatosti: Krst Svätý a Večera Pánova.

Počas slávnosti – Vyznanie hriechov (2. časť)
...Obraciame sa dnes k Pánu Bohu a prosíme Ho, aby nám všetky naše hriechy 
odpustil. Súčasne vyznávame, že chceme byť poslušné Božie deti. Chceme 
zachovávať Božie prikázania, žiť podľa Božieho slova, ktoré je nám prameňom viery 
a pravidlom života, a tak potvrdiť krstnú zmluvu. Odpustite nám naše hriechy aj vy, 
bratia a sestry, a modlite sa za nás, aby nám trojjediný Pán Boh dal Svätého Ducha, 
aby sme tomuto sľubu zostali verní až do smrti. Amen.



Emma L.

Skúška Konfirmandov

5. Aké sú to apokryfické biblické knihy?
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. V 
niektorých prekladoch Biblie sa nachádza aj okrem 66 kanonických kníh aj 9 
apokryfov alebo deuterokanonických kníh. 

14. Ktoré sú posledné veci človeka? Čo je večný život a čo je večné zatratenie?
Posledné veci človeka sú:
1. smrť
2. vzkriesenie
3. posledný súd
4. večný život / večné zatratenie
Večný život je trvalé spoločenstvo veriacich s Pánom Bohom v Božom kráľovstve. Je 
to život dokonalej radosti a krásy, ktorá čaká všetkých úprimne veriacich. Biblia o 
tom hovorí:„...ani oko nevidelo, ani ucho človeka nepočulo, čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho milujú.“) 1K 2, 9.
Večné zatratenie je trvalé odlúčenie bezbožných od Pána Boha. Biblia tu hovorí o 
zatratení v pekle. Biblia o tom hovorí ako o mieste kde bude plač a škrípanie zubov.

Počas slávnosti – Vyznanie hriechov (1. časť)
My hriešne dietky vyznávame pred Božou tvárou a pred vami, že odmietame každú 
bezbožnosť a hriech v myšlienkach, slovách i skutkoch. S radosťou prijímame Božiu 
milosť, ktorú náš Pán prisľúbil pri Krste svätom aj nám. Sme si vedomí, že sme 
hriechmi mladosti zarmútili Pána Boha, ako aj vás, milí rodičia, krstní rodičia a starí 
rodičia a aj cirkevný zbor sme neraz nahnevali. 



Lenka K.

Skúška Konfirmandov

6. Čo je zákon Boží? Aké je zhrnutie celého zákona?
Boží zákon je súhrn Božích pravidiel pre život vo viere. V ňom vyjadril Pán Boh svoju
vôľu s človekom. Zhrnutie 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) 

16. Čo sú symbolické knihy a ktoré sú tie naše evanjelické a kde su zhrnuté?
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).
Symbolické knihy našej evanjelickej a.v. cirkvi sú:
a) Augsburské vyznanie
b) Obrana Augsburského vyznania
c) Malý a Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera
d) Šmalkaldské články 
e) Formula svornosti
Prvé dve symbolické knihy napísal Filip Melanchton, ďalšie dve Martin Luther a 
poslednú viacerí evanjelickí teológovia. 
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

Počas slávnosti – Sľub vernosti (1. časť)
Vážený cirkevný zbor! My, Božie deti, vykúpené Pánom Ježišom Kristom, v túto 
chvíľu slávnostne sľubujeme, že verne zotrváme pri viere v trojjediného Pána Boha. 
Táto viera prináša hriešnikom spasenie a jej prameňom je Písmo sväté. Chceme ju 
vyznávať tak, ako nám ju podáva naša evanjelická cirkev a Symbolické knihy.  ...


