
 

Tételcímek az evangélikus hittan középszintű szóbeli vizsgához  

 

1. A Mutassa be az őstörténetet, mint hitvallást! 

1. B Mutassa be a forrás segítségével, hogyan válik hazánk keresztény állammá! 

 

2. A Mutassa be az Exodus eseményeit, annak jelentőségét Izrael életében! 

2. B Mutassa be az iszlámhívő kötelességeit, mindennapjait és ünnepeit! 

 

3. A Mutassa be Izrael fénykorát, Saul, Dávid, Salamon korát! 

3. B Mutassa be a Buddhizmus eredetét, a buddhistahívő fő törekvését! 

 

4. A Mutassa be Jézus és a 12 tanítvány kapcsolatát, különös tekintettel Péterre! 

4. B Mutassa be egy konkrét példán keresztül új vallási közösségek kialakulását és általános jellemzőit 

a mai Magyarországon! 

 

5. A Ismertessen gyógyítási történeteket, csodákat, és azok jelentőségét az adott helyzetben! 

5. B Mutassa be a protestáns egyházak helyzetét a forrás által meghatározott korszakban! 

 

6. A Mutassa be, hogyan tanít Jézus, különös tekintettel a példázatokra! 
6. B Mutassa be a forrás segítségével a keresztyénség államvallássá válását! 

 

7. A Ismertesse Jézus elítélésének és keresztre feszítésének körülményeit, kortörténeti hátterét! 

7. B Mutassa be röviden a szerzetesség kialakulását, a forrás segítségével pedig az adott rend életét! 

 

8. A Mutassa be Pált, mint a pogánymisszió legjelentősebb apostolát! Használja a Szentírást! 

8. B Mutassa be a mai zsidóság vallási életét! 

 

9. A Ismertesse a Biblia keletkezésének történetét, mutassa be a Bibliát, mint szent könyvet! 

9. B A forrásra és a Szentírásra támaszkodva mutassa be egyházunk tanítását a gyülekezet 

közösségéről! 

 

10. A Mutassa be az ősgyülekezetek életét, a keresztényüldözés időszakát! 

10. B Mutassa be a Hegyi Beszédet, az abban megmutatkozó etikát! Használja a Bibliát! 

 

11. A Mutassa be a németországi reformáció folyamatát, különös tekintettel a teológiai kérdésekre! 

11. B A forrásokra támaszkodva mutassa be egyházunk munkával, hivatással kapcsolatos etikai 

tanítását! 

 

12. A Mutassa be a magyarországi reformáció terjedését, a lutheri és a helvét irány hatását a három 

részre szakadt országban! 

12. B Mutassa be az imádságot, mint az Istennel való kapcsolat lehetőségét! 

 

13. A Mutassa be a Magyarországi Evangélikus Egyház életét a második világháború után, különös 

tekintettel Ordass Lajos munkásságára! 

13. B Mutassa be a húsvéti ünnepkört, az ünnepek eredetét, a hozzá fűződő liturgikus hagyományokat! 

 

14. A Mutassa be a kinyilatkoztatás kérdését! Hogyan ismerjük meg Istent és akaratát? 
14. B Elemezze a forrást, mutassa be hozzá kapcsolódóan Pál apostol leveleit! 

 

15. A Mutassa be egyházunk tanítását az ember Isten előtti elveszettségéről és a megigazulásról! 

15. B A forrás segítségével mutassa be a babiloni fogság hatását Izrael népének vallásos életére! 

 



16. A Mutassa be egyházunk tanítását a szentségekről! 

16. B Mutassa be Ézsaiás könyvét! Használja a Szentírást! 

 

17. A Mutassa be egyházunk tanítását a teremtő és gondviselő Istenről! 

17. B Mutassa be a farizeusokat és az írástudókat, evangéliumi történetekre és a kortörténeti ismeretekre 

támaszkodva! 

 

18. A Mutassa be a keresztény etika alapjait! 

18. B  Mutassa be Illést, és személyén keresztül a prófétaság néhány jellemzőjét! 

 

19. A Mutassa be a keresztény ember viszonyát embertársaihoz! 

19. B Keresztelő János prédikációjából kiindulva mutassa be Jézus korának messiási váradalmait! 

 

20. A Mutassa be a keresztény ember felelősségét a teremtett világ iránt! 

20. B Elemezze a forrást, mutassa be hozzá kapcsolódóan az adott evangélium jellegzetességeit! 

 
 

 


