
I. Bibliaismeret  

1. Ószövetség Mutassa be az Ószövetségi kor egyik 

legkérdésesebb idejét, a Bírák korát és 

hozzon három példát az idegen népek 

harcaiból is! 

Miért nevezzük Ábrahámot a hit hősének, 

milyen hitbéli fokozatokon jut keresztül, 

ezáltal miért a hit hőse és az ősatyák 

egyike? 

Miért nevezhetjük Józsefet krisztusi 

előképnek, és az üdvtörténeti vonal 

megvalósítójának? 

Miért volt a választott nép történelmében 

az egyik legjelentősebb időszak a 

kivonulás és a honfoglalás? Válaszában 

térjen ki Mózes Istentől kapott feladatára 

is! 

Mutassa be és indokolja meg, hogy miért 

az egyik legfontosabb szakasza a 

választott nép történetéből a Saul 

uralkodásától Salamon királyságának 

végéig tartó időszak?  

Miért volt Dávid király a választott nép 

történetének egyik legfontosabb alakja? 

Indokolja meg és beszéljen királyságának 

egyediségéről! 

Beszéljen a prófétai kor egyik 

legjelentősebb alakjáról, Ézsaiásról, 

illetve könyvének fejezetfelosztásai 

jelentőségéről és jövendöléséről! 

 

2. Alapvető ószövetségi bevezetés- 

tudományi ismeretek 

 Milyen a Biblia belső szerkezeti 

felépítése? Beszéljen az Ószövetség 

keletkezésének történetéről! 

 

3. Újszövetség Beszéljen az Újszövetség szerkezeti 

felépítéséről és a négy evangélium 

keletkezésének történetéről és céljáról! 

Miért nevezzük a hegyi beszédet Isten 

országa alkotmányának? Válaszában 

térjen ki a Boldog-mondásokra és 

értelmezésükre! 

Beszéljen Jézus csodáinak 

rendszerezéséről, példákkal 

alátámasztva! 

Beszéljen a Jézus missziói parancsának 

engedelmeskedő tanítványok 

utómunkájáról, az evangélium 

terjedéséről! 

Beszéljen a Szentlélek kitöltéséről és 



térjen ki Péter apostol pünkösdi 

prédikációjára is! 

Szóljon Pál apostol megtérésének 

történetéről és missziós útjainak főbb 

állomásairól Az apostolok cselekedetei 

alapján! 

Mutassa be általánosan Pál apostol 

leveleit és elemezze idézetek segítségével 

a Korinthusbeliekhez írott első levelet! 

 

4. Alapvető újszövetségi bevezetés- 

tudományi ismeretek 

Mutassa be a „szeretett tanítvány”, János 

apostol munkásságát! Miben nyilvánul 

meg János evangéliumának egyedisége? 

 

5. Kortörténeti ismeretek Beszéljen a két szövetség közötti korról 

és ismertesse Jézus és az apostolok 

korának történeti hátterét! 

 

II. Egyháztörténet  

6. Krisztus egyházának története Mutassa be a Szentlélek személyét és 

beszéljen munkásságáról, jelenlétéről a 

mindennapi életben! 

Ismertesse pünkösd eseményeit és a 

keresztyén egyház születésének 

körülményeit! 

Milyen előrelépést jelentett a 

kereszténység államvallássá tétele a 

Római Birodalomban? Beszéljen erről a 

történelmi időről is! 

Milyen jelentősége volt Husz Jánosnak és 

Wycliffnek a reformáció kialakulásában? 

Beszéljen röviden munkásságukról is! 

A reformáció német és svájci ágának 

kialakulásában fontos szerepet játszott 

Bullinger Henrik és Olevianus Gáspár. 

Beszéljen munkásságukról! 

Beszéljen a reformáció kialakulásának 

történetéről és Luther Márton 

tevékenységéről a reformáció kapcsán. 

Milyen jelentősséggel bírt saját 

felekezetünk kialakulásában Kálvin János 

munkássága?  

 

7. A saját felekezet története Beszéljen a reformáció tanainak 

elterjedéséről Magyarországon az újkori 

időkben! Mutassa be néhány 

előreformátor munkásságát röviden! 

Mutassa be, milyen volt a 

protestantizmus helyzete az 

ellenreformáció idején!  



Beszéljen Mária Terézia valláspolitikai 

tevékenységéről! 

Beszéljen az erdélyi fejedelemség 

valláspolitikájáról, a reformáció 

megerősítéséről és annak támogatásáról! 

Beszéljen a magyar állam és az egyház 

viszonyáról a II. világháborút követő 

időben! 

 

III. Dogmatika  

8. Az egyház tanítása Beszéljen az isteni gondviselésről a 

Heidelbergi Káté XXVII. Kérdés-felelete 

alapján! 

Mik a sákramentumok? Sorolja fel őket 

és beszéljen fontosságukról egyházi és 

saját életünket illetően! 

Sorolja fel és magyarázza a reformátori 

gondolkodás jellegzetességeit! 

Mutassa be a Szentlélek személyét és 

beszéljen munkásságáról, jelenlétéről a 

mindennapi életben! 

Miért nevezzük a mi Urunkat, Jézus 

Krisztust helyettes engesztelő 

áldozatnak? Támassza ezt alá mindhárom 

szempontból! 

 

IV. Az egyházi esztendő  

9. Ünnepek, ünnepi időszakok Dogmatikai ismereteinek birtokában 

elemezze a IV. parancsolat jelentőségét 

összekapcsolva a teremtés történetéből a 

negyedik nap jelentőségével! 

V. A keresztyén erkölcsi élet- etika  

10. A keresztyénség erkölcsi tanításai Ismertesse a Tízparancsolatot és 

magyarázza azt! Mi az etikai üzenete? 

Beszéljen a VI. parancsolat jelentőségéről 

az Ószövetség és a ma emberének 

életében! 

Hogyan valósul meg a szabadság és a 

rend a keresztény ember életében? 

VI. Világvallások  

11. A nagy világvallások alapvető gondolatai Beszéljen a történelmi Isten-

kinyilatkoztatás vallásairól: a zsidó 

vallásról, az iszlámról és a 

kereszténységről! 

 

VII. Kompetenciák  

13. Szövegértelmezés Egyházi dokumentum elemzéseként, 

beszéljen az egyetemes és református 

hitvallásokról, válaszában térjen ki a 

Heidelbergi Káté első kérdésére is! 



17. Esetelemzés Hogyan értelmezhetjük Ruth történetét a 

XXI. század embereként? Mit üzen a 

mának? 

 

 

 


