KÓD: _________________________
TEST Z EVANJELICKÉHO A.V. NÁBOŽENSTVA

1. Čo je katechizmus?

2b

a) Spis, ktorý tvorí základ cirkevnej ústavy.
b) V krátkosti zhrnuté cirkevné učenie o kresťanskom náboženstve.
c) Zoznam pravidiel, predpisov a zákazov zostavený na základe Desiatich Božích prikázaní.
d) Slovo Božie.

2. Kto zostavil Malý katechizmus?
a) Ježiš Kristus

b) Apoštol Pavel

2b
c) Filip Melanchton d) Martin Luther

3. V ktorom roku bol zostavený Malý katechizmus?
a) 1415

b) 1517

c) 1529

d) 1531

4. Koľko častí má Malý katechizmus?
a) 3

b) 5

c) 2

2b

2b
d) 10

5. Tretí článok Všeobecnej viery kresťanskej hovorí o ...

2b

a) posvätení
b) vykúpení
c) stvorení
d) oľutovaní

6. Ktorá je štvrtá prosba Modlitby Pánovej?
a) Príď kráľovstvo Tvoje
b) Chlieb náš každodenný daj nám dnes
c) Neuvoď nás do pokušenia

2b

d) Ale zbav nás zlého

7. Ktoré je piate Božie prikázanie?

2b

a) Nescudzoložíš!
b) Ale zbav nás zlého!
c) Nepokradneš!
d) Nezabiješ!

8. Koľko častí má Viera všeobecná kresťanská?
a) 2

b) 3

c) 4

2b

d) 5

9. Vysvetlenie ktorej časti Malého katechizmu začína slovami Máme sa Pána Boha báť
a Ho milovať?

2b

a) Desať Božích prikázaní
b) Viera všeobecná kresťanská
c) Modlitba Pánova
d) Poučenie o spovedi

10. Vo vysvetlení ktorého Božieho prikázania sú použité slová „dobre o ňom zmýšľali aj
hovorili a všetko v lepšom zmysle vysvetľovali“?
a) 1.

b) 5.

c) 6.

d) 8.

2b
e) 2.

f) 9.

11. Ktorý článok Viery všeobecnej kresťanskej je vysvetlený týmito slovami: „Verím, že ja
zo svojho vlastného rozumu a zo svojej sily nemôžem v Ježiša Krista, môjho Pána, veriť
ani k Nemu prísť“?
a) 1.

b) 2.

2b
c) 3.

12. Z ktorých hriechov sa máme spovedať pred Pánom Bohom?

2b

a) zo žiadnych
b) zo všetkých svojich hriechov, aj z tých, o ktorých nevieme
c) len z tých hriechov, o ktorých vieme
d) z tých hriechov, ktoré cítime v srdci

13. Viditeľným znakom Večere Pánovej je:

2b

a) Voda
b) Chlieb a víno
c) Oblátka a voda

14. Čo je spoveď?

2b

a) vyznanie hriechov
b) pokánie a rozhrešenie
c) odpustenie hriechov

15. Koľko sviatostí je v Evanjelickej cirkvi a.v. na základe Malého katechizmu?

2b

a) 2
b) 3
c) 6
d) 7

SPOLU: 30 bodov

