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Kereszténység
Tudnivalók a lecke tanulásához
A buddhizmusról szóló óra hat videóleckét, és a tananyag elsajátítását segítő kérdéseket,
illetve az összefoglaló diasort tartalmazza. A tananyag elsajátítása során érdemes először
megtekinteni a videót, majd azt követően megpróbálni válaszolni a kérdésekre és
elsajátítani a legfontosabb fogalmakat a diasor és az elsajátított ismeretek alapján.

Ellenőrző kérdések
1. Miért nehéz a kereszténységről beszélni? (1-2 mondatban)

2. Mikor született meg a vallás fogalma?
a) Amikor a kereszténység megerősödött.
b) Amikor elkezdtek kívülről tekinteni a vallásra.
c) Jézus halála után 100 évvel.
d) A 21. században.

3. Milyen funkciói vannak a vallásnak Taylor alapján?
a) Nevelő és fejlesztő
b) Megőrző és megkérdőjelező
c) Identitásteremtő és hitújító
d) Elgondolkodtató és megtagadó

4. Miért nem születtek a kereszténység legelső szakaszában írásos források?
a) Mert Jézus parancsot adott erre.
b) Mert azt gondolták a tanítványok, hogy az evangéliumot szóban kell hirdetni.
c) Mert abban a korban még nem léteztek írott szövegek.
d) Mert a tanítványok biztosak voltak benne, hogy Jézus még az ő idejükben visszatér.

5. Igaz-e, hogy az evangéliumok életrajzokat igyekeztek írni?

6. Melyik az Újszövetség legkorábban keletkezett része?
a) Lukács evangéliuma
b) Kivonulás könyve
c) Pál apostol levelei
d) Apostolok cselekedetei

7. Melyik a legkorábbi evangélium?
a) Lukács evangéliuma
b) Márk evangéliuma
c) Márk evangéliuma
d) János evangéliuma

8. Mit jelent a szinoptikus szó és mely evangéliumok tartoznak ide?

9. Mi annak a forrásgyűjteménynek a neve, amely feltételezhetően forrása a szinoptikus
evangéliumoknak?
a) Ószövetség
b) T vagy Zion
c) Kürosz-henger
d) Q vagy Logion

10. Mit jelent a kánon szó?

11. Hagy-e Jézus teológiát követőire?

12. A Biblia mely részében térnek el a különböző keresztény felekezetek által használt
Szentírások?
a) Apokrif iratok
b) Ószövetségi könyvek
c) Evangéliumok
d) Újszövetségi köynvek

13. Mi volt a korai kereszténység két legnagyobb krízise?

