Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

EVANGÉLIKUS HITTAN
I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
KÖZÉPSZINT
Témakör
1. Biblia
Ószövetség

Újszövetség

Kortörténeti ismeretek
Alapvető ószövetségi és
újszövetségi bevezetéstudományi
ismeretek

Követelmények
A világ teremtése, bűnbeesés, Kain és Ábel, Noé, Bábel története;
Az Őstörténet mint hitvallás;
Ábrahám, Izsák, Jákob, József története;
Izrael népe Egyiptomban, Mózes élete, a kivonulás;
A pusztai vándorlás eseményei, a törvény;
Honfoglalás, Józsué;
Izrael bírái (Gedeon, Sámson, Sámuel);
A királyság: Saul, Dávid, Salamon; Nátán próféta;
Izrael kettészakadása, a kettős királyság;
Próféták: Illés, Ámósz, Hóseás, Ézsaiás, Mikeás;
A prófétaság jellemzői;
A jósiási reform, Jeremiás próféta;
Jeruzsálem pusztulása, a babiloni fogság, a fogság prófétái: Ezékiel, II. Ézsaiás;
A fogságból való hazatérés, Ezsdrás, Nehémiás, Haggeus és Zakariás;
A zsoltárok könyve, a héber költészet jellemzői;
A bölcsességirodalom, Példabeszédek és Jób könyve;
Jézus születése, a 12 éves Jézus;
Keresztelő János személye és szerepe;
Jézus megkeresztelése, megkísértése;
Tanítványok;
Jézus tanítása, gyógyításai, csodái;
Hegyi beszéd, Miatyánk, A nagy parancsolat, Példázatok;
Péter vallástétele, Jézus megdicsőülése;
Jeruzsálemi bevonulás, a nagyhét eseményei, Jézus elfogatása, halála;
Jézus feltámadása, mennybemenetel, pünkösd;
Jézus és az apostolok korának történeti háttere;
Palesztina földrajza, néprajza - a mindennapi élet Jézus korában; A vallási élet;
Az Ószövetség szövegének keletkezése, az ószövetségi történetírás;
Az Ószövetségi kánon kialakulása, a héber és az alexandriai kánon;
Az Újszövetség szövegének kialakulása, őskeresztény irodalmi formák;
Az Újszövetségi kánon kialakulása;
A Biblia mint Isten Igéjét tartalmazó mű;
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Témakör
2. Egyháztörténet
Krisztus egyházának születése

A kereszténység államvallássá
válása

A középkor egyháza

A magyar egyház kialakulása
A reformáció

A reformáció Magyarországon

Értelmes kegyesség

Magyar felvilágosodás és
pietizmus

A 19. század: forradalmak és
elvilágiasodás

Követelmények
A kereszténység lényege, gyülekezet fogalma;
A missziós parancs;
Az első gyülekezetek kialakulása, élete;
Pál apostol;
Keresztényüldözések;
Apostoli atyák és egyházatyák;
Nagy Konstantin;
Egyetemes zsinatok és egyetemes hitvallások;
A nyugati egyházatyák;
A pápaság kialakulása;
Remeteség és szerzetessé kialakulása;
Torzulások és Cluny reform;
A nagy egyházszakadás;
Keresztes hadjáratok;
Szerzetesrendek és lovagrendek kialakulása;
Skolasztika és misztika;
A középkori egyház válsága, reformgondolatok;
A kereszténység felvétele, Szent István államalapítása;
A magyar egyház a középkorban, a keresztény műveltség;
Luther Márton élete, személyes vívódásai, a Szentírás válasza;
Luther küzdelme az egyház tanításának tisztaságáért: a 95 tétel, viták, vitairatok,
Luther teológiájának alapgondolatai, az evangélikus hitvallások;
Kiközösítés és birodalmi átok;
Birodalmi gyűlések: Worms, Speier, Augsburg - vallásbéke;
A reformáció irányzatai: Zwingli, Kálvin;
Reform a katolikus egyházban: a tridenti zsinat, a jezsuita rend;
A reformáció kezdete és terjedése a három részre szakadt országban;
Vallásszabadság Erdélyben;
Jelentős magyar reformátorok;
Bibliafordítás;
A helvét irány terjedése;
A magyarországi ellenreformáció kezdetei;
Ortodoxia, pietizmus, felvilágosodás Európában;
Hit és cselekedet, hit és értelem - a teológia és a tudomány szembeállításának
téves volta;
A gyászos évtized, Artikuláris gyülekezetek kora;
Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc küzdelmei;
A pietizmus és a felvilágosodás követői Magyarországon;
II. József türelmi rendelete;
A francia forradalom és következményei, egyház és társadalom különválása;
Ébredési mozgalmak az evangélikus egyházban, bel- és külmisszió;
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Témakör
A magyar evangélikus egyház a
19. században

A kereszténység útkeresése a
modern világban

Evangélikus egyház a 20. századi
Magyarországon
3. Dogmatika
A hit alapkérdései
Hit Istenben

Jézus a Krisztus

A Szentlélek közössége

4. Az egyházi esztendő
Az egyházi esztendő ünnepei, az
ünnepek gyökerei, jelentősége; Az
ünnepek liturgiája;

Követelmények
Az egyház és állam viszonya, katolikus restaurációs törekvések;
Az egyház belső élete;
Az evangélikus egyház az 1848-49-es szabadságharcban;
Az elnyomatás évei, protestáns pátens.
Világháborúk és következményeik, egyházak a totális diktatúrákban;
A keresztény ökumené a 20. században;
Egyházak világtanácsa, Lutheránus Világszövetség;
II. Vatikáni zsinat;
A hazai evangélikusság megfogyatkozása;
Egyházi élet a két világháború között;
Küzdelem a diktatúrákkal, egyház a „puha diktatúrában”.
Hit, kinyilatkoztatás, Szentírás, hitvallás; Krisztus evangéliuma;
Isten személye, a Szentháromság;
A teremtés, a bűn: a teremtőtől való elfordulás;
A világot megtartó, gondviselő Isten, az Atya;
A testté lett Ige, a Názáreti Jézus;
Kereszt és feltámadás;
A megváltó Jézus Krisztus, megbékélés Istennel;
Megigazulás egyedül kegyelemből, hit által;
Isten országa, Krisztus örök uralma;
A megszentelő Lélek;
Az egyház közössége;
A Szentségek: keresztség és úrvacsora;
Hivatás, egyházi szolgálat;
Ádvent, Karácsony, Óév, Újév, Vízkereszt ünnepe;
Böjt, Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Húsvét vasárnap,
Mennybemenetel, Pünkösd;
Szentháromság ünnepe, Szentháromsági vasárnapok;
A reformáció ünnepe;

5. Etika
A jézusi etika
Az ember helye a világban

Hit és cselekedetek: a Lélek gyümölcsei;
Képességek, adottságok, Istentől való meghatározottság, kiválasztás;
Önismeret, az ember szabadsága és felelőssége önmagáért;
Lelkiismeret;
A szeretet parancsa;
Közösség, elfogadás;
Önzés, önzetlenség, önmegvalósítás;
A szentek közössége;
Felelősségünk a teremtett világ, az Felelősség a természetért;
élet védelme és embertársaink iránt A tudomány lehetőségei és korlátai; génsebészet, klónozás;
Abortusz, Eutanázia;
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Témakör
A keresztény etika normái a
családi élet, munka és társadalmi
élet területén

Követelmények
A nemek egyenlősége, különbözősége, a nemi szerepek; sexus, eros, agape,
filia;
A házasság rendje; a válás;
A szenvedés és a halál;
Hivatás, elhívás, szolgálat;
A lutheri munkaértelmezés
Az egyén jogai és kötelességei a társadalomban, a társadalom kötelességei az
egyén felé;
Deviáns viselkedésformák;

6. Világvallások
A történelmi Isten-kinyilatkoztatás A zsidó vallás gyökerei, a judaizmus kialakulása, a zsidó identitás, az élő
vallásai
törvény, az élet ritmusa, a zsinagóga szerepe, szent helyek és jelképek;
Az iszlám eredete, forrásai, Mohamed személye, tanítása, elképzelések Allahról,
a Korán szerepe az iszlám életben, az iszlám törvény: a saría, a hagyomány: a
szunna, vallási kötelezettségek, vallásgyakorlat, az iszlám terjedése napjainkban;
A kereszténység helyzete a világvallások között, keresztény felekezetek;
Az örök világtörvény vallásai
A hinduizmus gyökerei, Védizmus, brahmanizmus, legnépszerűbb istenek és
istennők, a vallásos élet, a szent szövegek, kasztok, a karma, halál és
újraszületés, a megszabaduláshoz vezető ösvények;
A buddhizmus eredete, Buddha személye, mennyei lények, a dharma, a
Nirvánához vezető ösvény, szent helyek és ünnepek, a buddhizmus terjedése.
Mai vallási áramlatok
A New Age;
Az új vallási irányzatok kialakulásának okai, különbség ökumené és
szinkretizmus között;
7. Kompetenciák
Szövegértelmezés
A vizsgázó számára ismert ószövetségi vagy újszövetségi szöveg alapvető
mondanivalójának, üzenetének kifejtése, a szöveg műfajának meghatározása;
Valamely jelentős egyháztörténeti eseményhez kötődő forrás elemzése;
Hitvallási irat részletének értelmezése a bibliai és dogmatikai ismeretek
birtokában;
Esetelemzés
Etikai kérdések, mai problémák elemzése, állásfoglalás, a vélemény indoklása a
bibliai tanítás fényében;

EMELT SZINT
Témakör
1. Biblia
Ószövetség

Követelmények
A világ teremtése, bűnbeesés, Kain és Ábel, Noé, Bábel története;
Az Őstörténet mint hitvallás;
Ábrahám, Izsák, Jákob, József története;
Izrael népe Egyiptomban, Mózes élete, a kivonulás;
A pusztai vándorlás eseményei, a törvény;
Honfoglalás, Józsué;
Izrael bírái (Gedeon, Sámson, Sámuel);
A királyság: Saul, Dávid, Salamon; Nátán próféta;
Izrael kettészakadása, a kettős királyság;
Próféták: Illés, Ámósz, Hóseás, Ézsaiás, Mikeás;
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Témakör

Az intertestamentális kor
Újszövetség

Kortörténeti ismeretek

Alapvető ószövetségi és
újszövetségi bevezetéstudományi
ismeretek

Követelmények
A prófétaság jellemzői;
A jósiási reform, Jeremiás próféta;
Jeruzsálem pusztulása, a babiloni fogság, a fogság prófétái: Ezékiel, II. Ézsaiás;
A fogságból való hazatérés, Ezsdrás, Nehémiás, Haggeus és Zakariás;
A zsoltárok könyve, a héber költészet jellemzői;
A bölcsességirodalom, Példabeszédek és Jób könyve;
Apokaliptika: Dániel könyve;
A bibliai történetírás;
Perzsa uralom, Ptolemaioszok és Szeleukidák, Hasmoneus királyság, Júdea a
Római birodalomban: Nagy Heródes;
Jézus születése, a 12 éves Jézus;
Keresztelő János személye és szerepe;
Jézus megkeresztelése, megkísértése;
Tanítványok;
Jézus tanítása, gyógyításai, csodái;
Hegyi beszéd, Miatyánk, A nagy parancsolat, Példázatok;
Péter vallástétele, Jézus megdicsőülése;
Jeruzsálemi bevonulás, a nagyhét eseményei, Jézus elfogatása, halála;
Jézus feltámadása, mennybemenetel, pünkösd;
Az újszövetségi levelek fontosabb témái, tanítása Isten és ember viszonyáról, a
megváltásról, a gyülekezet életéről, a keresztény ember életéről, a keresztény
reménységről;
Jézus és az apostolok korának történeti háttere;
Palesztina földrajza, néprajza - a mindennapi élet Jézus korában;
A vallási élet - a palesztinai zsidóság szellemi irányzatai, a hellenizmus és a
rómaiak vallása;
Az Ószövetség szövegének keletkezése, az ószövetségi történetírás;
Az Ószövetségi kánon kialakulása, a héber és az alexandriai kánon. Septuaginta;
A holt tengeri tekercsek felfedezése és jelentőségük;
Az Újszövetség szövegének kialakulása, őskeresztény irodalmi formák:
evangéliumok, levelek, apokaliptika;
Az Újszövetségi kánon kialakulása, korai kánonok;
Fontosabb újszövetségi kéziratok;
Vulgata;
A Biblia irodalmi műfajai;
A Biblia mint Isten Igéjét tartalmazó mű;

2. Egyháztörténet
Krisztus egyházának születése

A kereszténység államvallássá
válása

A kereszténység lényege, gyülekezet fogalma;
A missziós parancs;
Az első gyülekezetek kialakulása, élete;
Pál apostol élete, missziós tevékenysége;
Zsidókeresztények és pogánykeresztények;
Keresztényüldözések;
Tévtanok és eretnekségek az I-III. században;
Apostoli atyák és egyházatyák;
Nagy Konstantin;
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Témakör

A középkor egyháza

A magyar egyház kialakulása

A reformáció

A reformáció Magyarországon

Értelmes kegyesség

Magyar felvilágosodás és
pietizmus

Követelmények
Egyetemes zsinatok és egyetemes hitvallások;
A nyugati egyházatyák, Augustinus;
A pápaság kialakulása;
Remeteség és szerzetesség kialakulása, Nursiai Benedek Regulája;
A pogány népek térítése;
Torzulások és Cluny reform;
A nagy egyházszakadás;
Invesztitúra háborúk;
Keresztes hadjáratok;
Szerzetesrendek és lovagrendek kialakulása;
Skolasztika (Aquinoi Tamás) és misztika (Clairvaux-i Bernát);
A középkori egyház válsága, reformgondolatok (Wyclif, Husz, Kempis Tamás,
Savonarola);
Humanizmus és reneszánsz (Erasmus);
A kereszténység felvétele, Szent István államalapítása;
A magyar egyház a középkorban, a kereszténység megszilárdítása az Árpádházi királyok alatt, a keresztény műveltség;
A huszitizmus Magyarországon;
Luther Márton élete, személyes vívódásai, a Szentírás válasza;
Luther küzdelme az egyház tanításának tisztaságáért: a 95 tétel, viták, vitairatok;
Luther teológiájának alapgondolatai, az evangélikus hitvallások;
Kiközösítés és birodalmi átok;
Birodalmi gyűlések: Worms, Speier, Augsburg - vallásbéke;
Luther és a parasztháború;
Schmalkaldeni szövetség;
Az istentisztelet és a keresztény élet változásai;
A reformáció irányzatai: Zwingli, Kálvin, anglikán egyház, anabaptisták,
antitrinitáriusok;
Reform a katolikus egyházban: a tridenti zsinat, a jezsuita rend, Loyolai Ignác;
A reformáció kezdete és terjedése a három részre szakadt országban;
Vallásszabadság Erdélyben;
Jelentős magyar reformátorok, magyar hitvallások;
Bibliafordítás, protestáns kultúra (iskolák, nyomdák);
A helvét irány terjedése, antitrinitarizmus;
A magyarországi ellenreformáció kezdetei: Telegdi, Pázmány, fegyveres
hitvédelem;
Ortodoxia, pietizmus, felvilágosodás Európában;
Hallei pietizmus jelentősebb alakjai;
Deizmus és ateizmus, a természetes vallás;
Hit és cselekedet, hit és értelem - a teológia és a tudomány szembeállításának
téves volta.
A gyászos évtized, Artikuláris gyülekezetek kora;
Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc küzdelmei;
I. Lipót, III. Károly, Mária Terézia;
A pietizmus és a felvilágosodás követői Magyarországon;
II. József türelmi rendelete és hatása;
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Témakör
A 19. század: forradalmak és
elvilágiasodás

A magyar evangélikus egyház a
19. században

A kereszténység útkeresése a
modern világban

Evangélikus egyház a 20. századi
Magyarországon

3. Dogmatika
A hit alapkérdései

Hit Istenben

Jézus a Krisztus

A Szentlélek közössége

Követelmények
A francia forradalom és következményei, egyház és társadalom különválása;
Ébredési mozgalmak az evangélikus egyházban, bel- és külmisszió;
Schleiermacher;
A pápai hatalom megerősödése, új dogmák;
Az egyház és állam viszonya, katolikus restaurációs törekvések;
Az egyház belső élete, Pesti zsinat, Mária Dorottya;
Az evangélikus egyház az 1848-49-es szabadságharcban, Haubner Máté, Rázga
Pál,
Székács József;
Az elnyomatás évei, protestáns pátens;
Világháborúk és következményeik, egyházak a totális diktatúrákban;
Dietrich Bonhoeffer;
A keresztény ökumené a 20. században;
Egyházak világtanácsa, Lutheránus Világszövetség;
II. Vatikáni zsinat
A protestáns teológia a 20. században: Barth, Bultmann, Tillich, Schweitzer;
A hazai evangélikusság megfogyatkozása;
Egyházi élet a két világháború között;
Küzdelem a diktatúrákkal, egyház a „puha diktatúrában”;
Ordass Lajos;
A Káldy-korszak, diakóniai teológia;
Új lehetőségek 1989-től;
Hit, kinyilatkoztatás, Isten megismerhetősége;
Szentírás, hitvallás;
Krisztus evangéliuma;
A személyes megtapasztalás szerepe;
Isten személye, a Szentháromság;
A teremtés, a bűn: a teremtőtől való elfordulás;
A világot megtartó, gondviselő Isten, az Atya;
Az ember helye, feladata a teremtésben;
Isten megszólítható;
A testté lett Ige, a Názáreti Jézus;
Kereszt és feltámadás; A kereszt teológiája;
A megváltó Jézus Krisztus, megbékélés Istennel;
Megigazulás egyedül kegyelemből, hit által;
Isten országa, Krisztus örök uralma; Ítélet, üdvösség, kárhozat;
Isten megtapasztalható szeretete;
A megszentelő Lélek;
Az egyház közössége;
A Szentségek: keresztség és úrvacsora;
Hivatás, egyházi szolgálat;
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Témakör
4. Az egyházi esztendő
Az egyházi esztendő ünnepei, az
ünnepek gyökerei, jelentősége Az
ünnepek liturgiája

Követelmények
Ádvent, Karácsony, Óév, Újév, Vízkereszt ünnepe;
Böjt, Virágvasárnap, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Húsvét vasárnap,
Mennybemenetel, Pünkösd;
Szentháromság ünnepe, Szentháromsági vasárnapok;
A reformáció ünnepe;
Passiói istentisztelet, feltámadási istentisztelet;
Aratási hálaadó ünnep;
Istentiszteletek nemzeti ünnepeinken;

5. Etika
A jézusi etika
Az ember helye a világban

Hit és cselekedetek: a Lélek gyümölcsei;
Képességek, adottságok, Istentől való meghatározottság, kiválasztás;
Önismeret, az ember szabadsága és felelőssége önmagáért;
Lelkiismeret;
A szeretet parancsa;
Közösség, elfogadás;
Önzés, önzetlenség, önmegvalósítás;
A szentek közössége;
Felelősségünk a teremtett világ, az Felelősség a természetért;
élet védelme és embertársaink iránt A tudomány lehetőségei és korlátai; génsebészet, klónozás;
Abortusz, eutanázia;
A nemek egyenlősége, különbözősége, a nemi szerepek; sexus, eros, agape,
A keresztény etika normái a
filia;
családi élet, munka és társadalmi
A házasság rendje; a válás;
élet területén
A szenvedés és a halál;
Hivatás, elhívás, szolgálat;
A lutheri munkaértelmezés;
Az egyén jogai és kötelességei a társadalomban, a társadalom kötelességei az
egyén felé;
Deviáns viselkedésformák;
6. Világvallások
A történelmi Isten-kinyilatkoztatás A zsidó vallás gyökerei, a judaizmus kialakulása, a zsidó identitás, az élő
vallásai
törvény, az élet ritmusa, a zsinagóga szerepe, szent helyek és jelképek;
Az iszlám eredete, forrásai, Mohamed személye, tanítása, elképzelések Allahról,
a Korán szerepe az iszlám életben, az iszlám törvény: a saría, a hagyomány: a
szunna, vallási kötelezettségek, vallásgyakorlat, az iszlám terjedése napjainkban;
A kereszténység helyzete a világvallások között, keresztény felekezetek;
Az örök világtörvény vallásai
A hinduizmus gyökerei, Védizmus, brahmanizmus, legnépszerűbb istenek és
istennők, a vallásos élet, a szent szövegek, kasztok, a karma, halál és
újraszületés, a megszabaduláshoz vezető ösvények;
A buddhizmus eredete, Buddha személye, mennyei lények, a dharma, a
Nirvánához vezető ösvény, szent helyek és ünnepek, a buddhizmus terjedése;
Konfucianizmus és taozimus: az ősi kínai vallás, az ősök kultusza, Jin és Jang, a
taoizmus, Konfuciusz tanai;
Sintoizmus: Ősök kultusza, a természet tisztelete, szent helyek, szertartások, zen
buddhizmus;
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Témakör
Mai vallási áramlatok

7. Egyházismeret
Egyházunk mai élete

Egyházzene

A szűkebb közösség
8. Kompetenciák
Szövegértelmezés

Esetelemzés
Szaknyelv alkalmazása
Tájékozódás térben és időben

Követelmények
Jehova tanúi, a Szcientológia egyház, A New Age;
Az új vallási irányzatok kialakulásának okai, különbség ökumené és
szinkretizmus között;
A Magyarországi Evangélikus Egyház életének főbb változásai a fordulat óta;
A MEE felépítése, főbb szolgálati területei;
Egyházunk, gyülekezeteink ifjúsági munkája;
Az evangélikus egyházzene jelentősége a reformációtól kezdve (Luther, Schütz,
Bach);
Az Evangélikus énekeskönyv legismertebb, vagy történelmi-teológiai
szempontból kiemelkedő énekei;
A tanuló gyülekezetének, iskolájának története, mai élete;
A tanuló számára ismert ószövetségi vagy újszövetségi szöveg alapvető
mondanivalójának, üzenetének kifejtése, a szöveg műfajának meghatározása;
Valamely jelentős egyháztörténeti eseményhez kötődő forrás elemzése, adott
korba illesztése;
Hitvallási irat részletének értelmezése a bibliai és dogmatikai ismeretek
birtokában;
Etikai kérdések, mai problémák elemzése, állásfoglalás, a vélemény indoklása a
bibliai tanítás fényében;
Vallási, vallástörténeti, egyháztörténeti fogalmak azonosítása, helyes
használata;
Vallástörténeti, egyháztörténeti események térben és időben való elhelyezése,
események időrendbe állítása;
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