
Az ószövetség könyvei: 

 

Mózes 5 könyve,  

Józsué, Bírák, Ruth könyve,  

Sámuel, Királyok Krónikák két-két könyve,  

Ezsdrás, Nehemiás, Eszter könyve,  

Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor és Énekek éneke,  

Ézsaiás, Jeremiás, Jeremiás siralmai, Ezékiel és Dániél,  

Hóseás, Jóel, Ámósz, Abdiás,  

Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk,  

Zofóniás, Haggeus, Zakariás és Malakiás. 

 

Az újszövetség könyvei 

 

Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma és az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 

Pál írt Rómába egyet, Korinthusba kettőt,  

Galatákhoz, Efézusba, Filippibe, Kolosséba egyet,  

Thesszalonikába kettőt, Timóteushoz kettőt,  

Tituszhoz és Filemonhoz egyet.  

A Zsidókhoz írt levél.  

Jakab egy, Péter kettő, János Három és Júdás levele,  

és János apostol mennyei jelenésekről írt könyve. 

 

Apostoli hitvallás 

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. 

És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született 

Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a 

poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya 

Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek 

közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 

 

Miatyánk 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen 

meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 

ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy 

minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség 

mindörökké. Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Tízparancsolat 

 

Az első parancsolat.  

Ne legyen más Istened! 

 

A második parancsolat. 

Ne vedd hiába Istened nevét!  

  

A harmadik parancsolat.  

Szenteld meg az ünnepnapot ! 

 

A negyedik parancsolat.  

Tiszteld atyádat és anyádat!  

 

Az ötödik parancsolat.  

Ne ölj!  

 

A hatodik parancsolat.  

Ne paráználkodjál!  

 

A hetedik parancsolat.  

Ne lopj!  

 

A nyolcadik parancsolat.  

Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!  

 

A kilencedik parancsolat.  

Ne kívánd felebarátod házát.  

 

A tizedik parancsolat.  

Ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. 

 

A keresztség 

 

Jézus Krisztus így rendelte el a keresztséget:  

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 

minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, 

hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a 

világ végezetéig." 

 

Az Úrvacsora 

 

Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, 

tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt 

cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, 

hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én 

véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, 

valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. 

 

 

 

 



Konfirmációi vizsgakérdések 

 

Mire készülsz most? 

Most konfirmációra készülök. 

 

Mit jelent az a szó, hogy konfirmáció? 

Megerősítés 

 

Miért van szükség konfirmációra? 

Mert amikor megkereszteltek még nem tudtuk megvallani a Jézusba vetett hitünket. 

 

Miért éppen 12 éves korban van a konfirmáció ünnepe? 

Mert Jézus is 12 éves korában ment fel a templomba, hogy részt vegyen a felnőtté avatási 

szertartáson. 

 

Hány részből áll a konfirmáció? 

Két részből áll. Konfirmációi vizsga és konfirmációi istentisztelet 

 

Mi történik a konfirmációi vizsgán? 

A konfirmációi vizsgán arról adok számot, hogy ismerem az egyház tanítását. 

 

Mi történik a konfirmációi istentiszteleten? 

Megvallom hitemet, a gyülekezet Isten  Szentlelkéért könyörög, a lelkész megáld bennünket 

Isten igéjével, majd úrvacsorát veszünk 

 

Mikor találkoztatok először az egyház szolgálatával? 

 

Akkor amikor megkereszteltek 

 

Mi történt akkor amikor megkereszteltek? 

Isten Jézus Krisztusért gyermekévé fogadott 

 

A keresztség az egyház egyik szentsége. Miért? 

Mert szükséges az üdvösséghez, látható jele van és Jézus rendelte el a gyakorlatát. 

 

Hogyan rendelte Jézus a keresztséget? 

Memoriter lapon 

 

Mire emlékeztet a víz használata a keresztségnél? 

 

A víz arra emlékeztet, hogy Isten megtisztít minket a bűntől 

Isten nem néma, hanem beszélő Isten. Hogyan szól hozzánk? 

Igéjében szól hozzánk 

 

Hányféle az Isten igéje? 

Kétféle. Írott és hirdetett 

 

Hol találjuk Isten írott igéjét? 

A Bibliában 

 

Hol halljuk Isten hirdetett igéjét? 

A Jézusról szóló igehirdetésben 



 

Mi az alapja a hirdetett igének? 

A Biblia 

 

Mi a Biblia? 

Szent könyvek gyűjteménye. 

 

Hány részből áll a Biblia? 

Két részből áll. Ószövetségből és Újszövetségből 

 

Kik voltak a próféták? 

A próféták Jézus előtt éltek és a megváltó eljöveteléről jövendöltek 

 

Kik voltak az apostolok? 

Jézus után éltek és Jézus Krisztus eljöveteléről tanuskodtak. 

 

Kicsoda a Biblia központi szereplője? 

Jézus Krisztus 

 

Hány könyvből áll az Ószövetség? 

39 

 

Melyek ezek a könyvek? 

Memoriter lapon 

 

Miről szól az Ószövetség? 

Arról, hogy Isten megteremtette a világot, majd kiválasztotta magának a zsidó népet, akiket 

egészen Jézus megszületéséig vezetett. 

 

Hány könyvből áll az Újszövetség? 

27 

 

Melyek ezek a könyvek? 

Memoriter lapon 

 

 

 

Miről szól az újszövetség? 

Arról, hogy Jézus Krisztus személyében megszületett a megigért megváltó és, hogy az ő 

tanítása, hogyan terjedt el az akkor ismert földön. 

 

Honnan ismerhetjük meg Isten akaratát? 

Az Isten törvényéből, a tízparancsolatból 

 

Hogyan szól a tízparancsolat? 

Memoriter lapon 

 

Hogyan foglalja össze Jézus a tízparancsolatot? 

Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. 

Szeresd felelbarátodat mint magadat. 

 

Hogyan csoportosíthatjuk a parancsolatokat? 



Az első három parancsolat az Istenhez való viszonyunkat szabályozza, míg a másik hét arról 

beszél hogyan viszonyuljunk embertársainkhoz. 

 

Mi a jelentése az IHS betűszónak? 

Jézus az emberiség megváltója 

 

Miért van szükségünk megváltóra? 

Mert az ember magától nem képes arra, hogy teljesítse az Isten akaratát. 

 

Kicsoda a mi megváltónk? 

Jézus Krisztus 

 

Hogyan váltott meg minket Jézus a bűn és a halál hatalmából? 

Emberré lett értünk és halálra adta magát, de harmadnapra feltámadt. 

 

Mit jelent a Jézus név? 

Szabadító 

 

Kicsoda a Szentlélek? 

Az Atyának és a Fiúnak a lelke 

 

Mi a feladata a Szentléleknek? 

Hogy hitet ébresszen az emberekben 

 

Mi az egyház? 

A Jézus Krisztusban hívők közössége 

 

 

Ki az egyház feje? 

Jézus Krisztus 

 

Miért egy az egyház? 

Mert egy Krisztusunk van. 

 

Miért szent az egyház? 

Mert Istené 

 

Mi az egyház két feladata? 

Az ige hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása. 

 

Hogyan maradhatsz meg a hitben? 

Ha bűnbocsánatból élek. 

 

Hol nyerhetünk bűnbocsánatot? 

A gyónásban 

 

Hányféle gyónás van? 

Kétféle. A gyülekezeti és a magángyónás 

 

Hány része van a gyónásnak? 

Kettő. Az egyik, amikor elmondjuk bűneinket, a másik, amikor elfogadjuk a bűnbocsánatot 

 



Mikor kerül sor  a gyülekezeti gyónásra? 

Úrvacsoravétel előtt 

 

Miért szentség az úrvacsora? 

Jézus rendelte, látható jele van, szükséges az üdvösséghez 

 

Hogyan rendelte el Jézus az Úrvacsorát? 

Memoriter lapon 

 

Mit kapunk az úrvacsorában? 

Jézus Krisztus valóságos testét és vérét, kenyérben és borban 

 

 

Hogyan készüljünk az úrvacsorára? 

Bűnbánattal 

 

Hogyan beszélhetünk Istennel? 

Imádságban 

 

Milyen parancsot adott Jézus az imádkozásra? 

Kérjetek és adatik nektek 

 

 

Melyik imádságot tanultuk Jézustól? 

Miatyánkot 

 

Hogy hangzik az Úrtól tanult imádság? 

Memoriter lapon 

 

Hány részből áll a Miatyánk? 

Bevezetésből, hét kérésből és befejezésből áll   
 

Mire biztat a Miatyánk bevezetése? 

Hogy gyermeki bizalommal forduljunk az Isten felé. 

 

Melyik bibliai könyv tartalmaz imádságokat? 

Zsoltárok könyve 

 

Honnan tudjuk, hogy Isten szeretete erősebb a halálnál? 

Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból. 

 

Mikor lesz a halottak feltámadása? 

Amikor Jézus Krisztus dicsőségesen visszajön erre a földre 

 

Mi történik az ítéletkor? 

Mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt a jók elhívást kapnak az örök életre, 

a rosszak sorsa pedig az örök kárhozat. 

 

Hogyan valljuk meg a szentháromságba vetett hitünket? 

Az apostoli hitvallás szavaival. 

 

Mely három nagy ünnep köré csoportosul az egyházi esztendő? 



Karácsony, Húsvét, Pünkösd 

 

Mikor kezdődik az egyházi év? 

Ádvent első vasárnapján 

 

Milyen színű oltárterítőink vannak? 

Lila, fehér, zöld, fekete, piros 

 

Mikor használjuk a Lila oltárterítőt? 

Ádventben és böjtben 

 

Mikor használjuk a Fehér oltárterítőt? 

Krisztus ünnepekkor 

 

Mikor használjuk a Piros oltárterítőt? 

Pünkösdkor és reformáció napján 

 

Mikor használjuk a Fekete oltárterítőt? 

Nagypénteken 

 

Mikor használjuk a Zöld oltárterítőt? 

Az ünneptelen időszakokban 

 

Mit jelképeznek az oltáron égő gyertyák? 

Jézus önfeláldozását 

 

Miért helyezünk nyitott Bibliát az oltárra? 

Mert az Egyház Isten szavából él 

 

Hogy hívják gyülekezetünket? 

Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség 
 

Mikor épült a templomunk? 

1906-07 

 

Ki irányítja az evangélikus gyülekezeteket? 

 

Lelkész: Zsugyel Kornél 

Felügyelő: Kiss Bódog Zoltán 

 

 

Ki irányítja az egyházmegyét? 

Esperes: Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna 

Felügyelő: Mátrai Zoltán 

 

Ki irányítja az egyházkerületet? 

Püspök: Szemerei János 

Felügyelő: Mészáros Tamás 

 

Ki irányítja az országos egyházat? 

Elnök püspök: Dr Fabiny Tamás 

Országos felügyelő: Prőhle Gergely 



 

 

 


