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Probă scrisă 
Religie – Cultele reformat, evanghelic și unitarian 

Clasa a XII-a teologie 
  
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
SUBIECTUL I (20 puncte) 
 
Írd át a vizsgalapodra a helyes válasznak megfelelő betűt! Minden helyes válasz 2 pontot ér! 
 
1. Hogy hívták Naomi férjét? 

a. Elkána 
b. Elimélek 
c. Mahlón 

 
2. Hova ment Anna férjével áldozatot bemutatni? 

a. Silóba 
b. Rámába 
c. Micpába 

 
3. Hol bíráskodtak Sámuel fiai? 

a. Bételben 
b. Gilgálban 
c. Beérsebában 

 
4. Ki volt Isai legidősebb fia? 

a. Eliáb 
b. Abinádáb  
c. Samma 

 
5. Ki volt Dávid fővezére? 

a. Jóel 
b. Jóáb 
c. Jónás 

 
6. Melyik király csináltatott arany állószobrot? 

a. Bélsaccar 
b. Círus 
c. Nebukkadneccar 

 
7. Ki fogadta a következő mondattal a hozzá menő farizeusokat és sadduceusokat? "Ti 
viperafajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?" 

a. Illés 
b. Keresztelő János 
c. Jézus 

 
8. Melyik városban gyógyította meg Jézus a bénát? 

a. Kapernaumban 
b. Kánában 
c. Jeruzsálemben 
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9. Kihez intézte Jézus a következő mondatot: "Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod 
az Isten dicsőségét?" 

a. Máriához, Lázár testvéréhez 
b. Mártához 
c. Tamáshoz 

 
10. Jézus feltámadása után, a Tibériás tengernél hány halat fogtak a tanítványok? 

a. 12 
b. 356 
c. 153 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
 
"Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!" (Mt.17:5)  
A fenti igét is belefoglalva, írd le minél pontosabban Jézus megdicsőülése című történetet, az 
alábbi szempontok figyelembevételével: 

a. Jézus  elváltozása 
b. Mózes, Illés - Péter  
c. "Ez az én szeretett Fiam..." 
d. Jézus intelme 
e. Jézus magyarázata Illésről 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
 
"Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is." (Mk.6,23) 
A bibliai idézet felhasználásával írj egy legtöbb 4 oldalas esszét Keresztelő János halála című 
történet alapján. A kidolgozás során figyelj a következő szempontokra: 
1. A bibliai történet bemutatása: 

a. Heródes előtt ismertté vált Jézus neve 
b. Heródiás haragja 
c. Heródes születésnapja 
d. Heródiás kérése 
e. Heródes beváltja ígéretét 
 

2. Fejtsd ki személyes véleményed azzal kapcsolatosan, hogy milyen kockázatai lehetnek a 
meggondolatlan ígéreteknek? 
3. Miért volt nehéz Heródesnek Isten igéje szerint élni, és miért nehéz sokszor nekünk is? 
4. Az esszé szerkezetének betartása és a megfelelő vallásos nyelvezet használata 
5. Legalább két bibliai idézet használata 
6. A gondolatok logikus fűzése, a dolgozat eredetisége/egyedisége, kreativitás 
7. A találó cím és tartalom közötti összhang megteremtése 
8. Helyesírás ás a megszabott oldalkeret betartása 
 


