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2021. ŐSZI VETÉLKEDŐ KIÍRÁSA
A REFORMÁCIÓRÓL
A kereszténység megújításának világába hívunk mindenkit, korosztálytól függetlenül.
A feladatok megoldásaihoz segítségül ajánljuk az internetet, és könyvtárunk kiadványainak használatát. Jó
szórakozást kívánunk az egyéneknek, a családoknak, a közösségeknek!

A feladatsor letölthető: www.studiumzuglo.hu honlapról
vagy megadott e-mail címre elküldjük, vagy személyesen átvehető az Ilka u. 32. fsz. 7-ben pénteki napokon
11-17 óra között..

Beküldési határidő: 2021. november 19-én pénteken 17 óra.
E-mailben: studium.generale.zuglo@gmail.com . Postán vagy személyesen: Studium Generale Zuglói
Egyesület 1143 Budapest XIV., Ilka u. 32. fsz.7.
A tesztlap végén ne felejtse el kitölteni a pályázó adatait!

Eredményhirdetés: Díjkiosztó ünnepségen az Ilka u. 32-ben,

2021. november 23.-án kedden 15 órakor,
Rendeleti korlátozás esetén a jutalmakat az Önök által megadott címre postázzuk.
Minden megfejtést beküldő megkapja az Emléklapot, míg az első 3 helyezett a
meglepetés ajándékot

Jó szórakozást kívánunk!
Studium Generale Zuglói Egyesület

Október 31. a reformáció napja. Őszi vetélkedőnk ehhez kapcsolódik:

1. Luther Márton ezen a napon tette közé a pápának szóló vitairatát.
Hol, melyik évben?
2 pont
2. Ki volt ekkor a pápa, mikor került trónra?
2 pont
3. Milyen pápai cselekedet ellen emelte fel a szavát Luther?
1 pont
4. A pápa válaszul kiátkozta Luthert. Milyen következményekkel járt a kiátkozás?
1 pont
5. Ki és hogyan mentette meg Luthert?
2 pont
6. Mikor, hol ismerték el Luther egyházát a Német-Római Császárságban?
2 pont
7. Hol lépett fel tanaival Kálvin?
1 pont
8. Mi az ismert neve a Luthert követő vallásnak?
1 pont
9. Mi az ismert neve a Kálvint követő vallásnak?
1 pont
10. Miért nevezték a követőiket protestánsoknak?
1 pont
11. Mit jelent a predesztináció elve?
1 pont
12. Milyen nyelven zajlottak korábban, majd a reformációt követően az
istentiszteletek?
2 pont
13. Kik voltak az első magyar Biblia fordítók? (Legalább 3 fő)
3 pont

14. Hol őrzik a legrégebbi magyar nyelvű Bibliát?
1 pont
15. Ki volt a magyar ellenreformáció meghatározó alakja?
1 pont
16. Hol hozott létre egyetemet?
1 pont
17. Kik a presbiterek?
2 pont
18. Budapesten a Deák téri templomban keresztelték meg Kossuth Lajos fiait.
Milyen vallású ez a templom?
1 pont
19. Magyarországon kevésbé terjedt el az unitárius vallás, Erdélyben viszont ma is él.
Ki alapította, mit tagadnak?
2 pont
20. Melyik vallásoknak lehetnek hazánkban női lelkészei?
2 pont

Kitöltő adatai:
A jelenlegi helyzetre tekintettel díjkiosztó eseményt nem tartunk. Az elért eredményt a kitöltő elérhetőségein
keresztül közöljük, így kérjük az adatlap pontos kitöltését!
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