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VIII. osztály

1. VARIÁNS
 Minden tétel kötelező jellegű.
 Munkaidő 3 óra.
 Hivatalból 10 pont.

I .Tétel _____                      20 pont
Magyarázzátok meg a következő teológiai kifejezéseket:
a. gondviselés
b. próféta
c. eretnekség
d. Egyház
e. szentmise
II. Tétel ___       30 pont

“De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus
átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották,
véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de
elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is
arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire
és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta.
Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet
költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak,
aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” - felelte. Jézus így folytatta: „Menj és
tégy te is hasonlóképpen.” (Lk 10,29-37)

A következő szövegből kiindulva válaszoljatok a következő kérdésekre!
a. Magyarázzátok meg, miért beszélt Jézus példabeszédekben?
b. Határozd meg a plédabeszédek két fajtáját!
c. Ismerjetek fel három tanítást a megadott példabeszédből!
d. Mutasd meg, hogyan ültetnéd gyakorlatba a példabeszéd három mondanivalóját!

III. Tétel ____   40 pont

Állítsatok össze egy egy-két oldalas fogalmazást „Egy Isten imádunk három személyben és a
Szentháromságot egy egységben”! A kidolgozásnál vedd figyelembe a következőket:

a. Határozd meg a Szentháromság titkát!
b. Nevezz meg egy vallásos jelet, amelyben megemlítjük a Szentháromság nevét!
c. Nevezzetek meg egy bibliai idézetet az Újszövetségből, amelyben megjelenik a

Szentháromság!
d. Magyarázzátok meg, hogyan jelenik meg a Szentháromság az ember személyes

hitében!


