REFORMÁTUS HIT-ÉS ERKÖLCSTAN ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

I. Bibliaismeret – Ószövetség:
-

Őstörténetek (teremtés, bűneset, a bűn elterjedése – Ádám és Éva, Káin és Ábel, Noé
bárkája, Bábel tornya)
Ősatyák - Ábrahám szövetsége Istennel, József
Egyiptomi szabadulás és pusztai vándorlás - Mózes
Honfoglalás, Józsué
A bírák kora
Az egységes királyság kora
Apokaliptika az Ószövetségben

II. Bibliaismeret – Újszövetség
-

Jézus Krisztus földi életének eseményei (születése, keresztelkedése, megkísértése)
Jézus tanítása (tanítványok elhívása, Hegyi beszéd, példázatok az elveszettekről)
Találkozástörténetek az Evangéliumokban – János Evangéliuma, „Én vagyok”
mondások)
A megváltó kereszthalál
Jézus feltámadása
Krisztus mennybemenetele és a missziói parancs
Az apostoli kor (Pünkösd, Pál életútja)
Apostoli levelek

III. Hitvallásismeret:
-

A kijelentés és hit – Isten megismerése, a Biblia
Kicsoda az ember? – keresztyén antropológia
Isten szövetsége az emberrel

IV. Etika
-

A 10 parancsolat általános etikája:
 Az idő rendje: ünnepek és hétköznapok, munka és pihenés – a 4. parancsolat
etikája
 A teremtett világ nyugalma, ökológiai etika, kultúra, civilizáció, média, technika

V. Hittani alapkérdések – Dogmatika
-

Isten gondviselése
A Megváltó Isten - Jézus nevei
A sákramentumok (keresztség, úrvacsora)

VI. Egyetemes egyháztörténet
-

Jézus Krisztus korának vallási, politikai háttere
Az egyház történelmének kezdetei, a keresztyénség a Római Birodalomban
A keresztyén egyház küzdelmei – invesztitúra harc, keresztes háborúk
A reformáció német és svájci ága (Luther, Zwingli, Kálvin)
Ellenreformáció – Jezsuita rend
A katolicizmus és a protestantizmus a XX. Században

VII. Magyar egyháztörténet
-

A keresztyénség elterjedése Magyarországon
A reformáció tanainak elterjedése Magyarországon
Az ellenreformáció kora és a vallási türelem kérdései
A magyar állam és a református egyház viszonya a II. világháború után
Hitvalló őseink – magyar reformátorok portréja (különös tekintettel Szegedi Kis István
túri reformátor életére)

VIII. Egyházismeret
-

A reformátori gondolkodás jellegzetességei – a „4 Sola”
Egyetemes hitvallások
A református istentisztelet és kegyesség
Az egyházi év - ünnepek
A református egyház felépítése, szervezeti rendje

IX. Felekezetismeret
-

Világvallások, nem keresztyén felekezetek, szekták – pl. iszlám, Jehova tanúi

