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I. Biblia: Ószövetség 

 Az ószövetség kánonja 

 A zsidó nép története Ábrahámtól a hellenisztikus korig 

 A Tóra felépítése és kialakulása 

 A két teremtéstörténet a Bibliában 

 

 A zsidó húsvét ünnepének kialakulása 

 A babiloni fogság fogalma 

 A prófétaság intézménye Izraelben 

A zsoltárok műfaja 

 

 

II. Biblia: Újszövetség 

 Jézus születése Szent Lukács evangélista szerint 

 Jézus tanítása: példabeszéd a magvetőről 

Jézus utolsó figyelmeztetése: a gyilkos szőlőművesek példázata 

Az első Pünkösd, az Egyház születésének körülményei 

 

 Palesztina vallási helyzete Jézus idejében 

 A csoda bibliai fogalma 

 Az Újszövetség főbb műfajai: az evangéliumok 

 Az újszövetségi levelek, különös tekintettel Pál apostol leveleire 

 

 

III. Egyháztörténelem 

 A középkori szerzetesrendek: bencések, ciszterciek, ferencesek 

 Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában 

 Szent Márton, egyházmegyénk védőszentje 

 A katolikus egyház Magyarországon a II. világháború után, különös tekintettel 1950-ig 

 Az Egyházi Állam fogalma és története 

 Premontreiek és domonkosok 

 A kálvinizmus 

 Boldog Brenner János élete 
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IV. Dogmatika, liturgika 

 

A beavató szentségek (keresztség, bérmálás) dogmatikája és liturgiája 

A szentmise (A Jézus Krisztus megváltó kereszthalálát és föltámadását megjelenítő 

Eucharisztia) dogmatikája és liturgiája 

       A házasság szentségének dogmatikája és liturgiája 

      Jézus megváltó szenvedése és halála a Nagyhét liturgiájában 

A liturgia fogalma és szimbólumai 

 A liturgikus öltözékek és szimbolikájuk 

 A szentségek általában 

 A szentelmények 

 

 

V. Erkölcstan 

 Belső iránytűnk: a lelkiismeret 

 Bűnbeesés a Bibliában: a bűn mibenléte és következményei 

 Az erkölcsi halál és az erkölcsi feltámadás 

 Bűn – bűnbánat – jóvátétel – lelkiismeret-vizsgálat 

 Az isteni erények: hit, remény, szeretet 

 Az anyagi javak keresztény szemlélete 

 A házassággal kapcsolatos erkölcsi kérdések 

 Az élet tiszteletével kapcsolatos erkölcsi kérdések 

 

 

VI.  Alapvető hittan 

 A kinyilatkoztatás értelmezése (a II. Vatikáni Zsinat „Lumen Gentium” kezdetű, 

az Egyházról szóló dogmatikus konstitúciója alapján) 

 Jézus történetiségének igazolása zsidó és pogány források alapján 

 II. Vatikáni Zsinat nyilatkozata a nem keresztény vallásokról: hinduizmus, 

buddhizmus, zsidó vallás, iszlám 

A Katolikus Egyház mai helyzete Magyarországon 

 

Az üdvtörténet fogalma 

Az egyház négy ismertetőjegye 

 Az apostoli kontinuitás 

Krisztus egyházának fogyatkozhatatlansága és tévedhetetlensége 

 

 

 

Összeállította: Szár Gyula Gergely szaktanár, iskolalelkész 

Szombathely, 2020. március 4. 

 


