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Mutassa be, hogyan lett Józsué kijelölve Mózes utódául és azt, ahogyan Isten
felkészítette erre a feladatra! (legalább 3 igehelyet is jelöljön meg!) 6p.
Mit tud az alábbi személyekről, helyekről, fogalmakról? (rövid meghatározás, ahol
lehet legalább 1 igehelyet is jelöljön meg!) 1-1p.
a)
Ráháb
b)
Gedeon
c)
Sámson
d)
Jefte
e)
Abimélek
f)
Gilgál
g)
Jerikó
h)
Ai
i)
Sikem
j)
Ebál és Garizim
k)
gibeoniták
l)
Siló
m)
Merneptah sztéle
n)
amarnai-levelek
o)
nazíreus
p)
Éli
q)
Sámuel
r)
midianiták
Milyen természeti csoda előzte meg a Jordántól nyugatra eső területek elfoglalását?
Milyen üzenete volt ennek az eseménynek a honfoglaló Izrael számára és Kánaán
lakói számára? 3p.
Mutassa be részletesen hogyan foglalta el Izrael népe Jerikót! Milyen pozitív lelkihitbeli magatartást tanúsított Józsué és Izrael népe a város elfoglalásakor? 3p.
Ki és miért menekülhetett meg Jerikó lakói közül a város ostromakor, a város többi
lakójának miért kellett meghalnia? 2p.
Miért nem sikerült Ai városát elfoglalni az első alkalommal a honfoglalás idején? Mi
volt a jelentősége a kudarc oka és a felelős személy felkutatásának Izrael népe számára
és a honfoglalás további menete szempontjából? 3p.
Mutassa be, hogy Józsué az általa tartott utolsó országgyűlésen mire figyelmezette és
mire késztette Izrael népét? (Igehellyel!) 2p.
Mutassa be öt pontban, mit jelent az, hogy Kánaán elfoglalása egyúttal istenítélet volt
az ott lakók számára! (Minden ponthoz legalább egy igehelyet jelöljön meg!) 5p.
Mit jelent a teokrácia intézménye? Milyen feladata és szerepe volta bírának a
teokráciában? 3p.
Mit jelent az, hogy a bírák korában ciklikusság jellemzi Izrael népének hitbeli-lelki
magatartását, mi volt ennek az oka? (legalább két igehely megjelölése az okokra
vonatkozóan!) 3p.
Jellemezze Gedeon, vagy Jefte, vagy Sámson életét az alábbi szempontok szerint:
Hogyan viszonyultak elhívásukhoz, hogyan töltötték, vagy éppen hogyan nem
töltötték be küldetésüket? 4p.
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Milyen hibákat követett el Éli a gyermeknevelése során és ennek milyen hatása volt
Izrael népére és mindennek mi lett a következménye? 3p.
Mutassa be, hogyan gondoskodott Isten Éli, Hofni és Fineás helyett Izrael népe
számára új lelki vezetőről Sámuel születésének, felnevelkedésének körülményei,
eseményei alapján! Milyen négyes tisztséget töltött be Sámuel? (Sámuel személyére
vonatkozóan legalább két igehelyet jelöljön meg gyermeksége és felnevelkedése
időszakából!) 6p.
Mivel indokolta Izrael népe azt a kérését, hogy király uralkodjék felettük? Mi volt a
valódi indoka ennek a kérésnek? (Igehely megjelölése!) 3p.
Hogyan szabályozta Isten a királyság intézményét? Jelölje meg az igehelyet ahol a
királytörvény található! 4p.
Mutassa be Saul, Dávid és Salamon személyén keresztül, hogyan érvényesült a
királytörvény azon rendelkezése, hogy a királyt Isten választja ki! Mutassa be azt,
hogy Isten miért tartotta őket alkalmasnak a királyi szerepre! (Mindhárom személyre
vonatkozóan legalább egy igehelyet jelöljön meg!) 6p.
Mutasson be Saul életéből legalább két olyan eseményt, amelyekből erényei
ismerhetőek meg. (Igehellyel!) 4p.
Mutasson be Saul életéből legalább két olyan eseményt, amikor hibát követett el!
(Igehellyel!) 4p.
Milyen két jellemtulajdonsága okozta Saulnak a bukását! (Mindkét jellemvonására
jelöljön meg egy-egy példát igehellyel!) Jelölje meg azt az igehelyet, ahol Sámuel
közölte Saullal, hogy Isten más személyt választott helyette! 3p.
Saul uralkodása milyen tapasztalattal szolgált Izrael népe számára? 2p.
Mutassa be, hogy Dávidot mi tette alkalmassá Góliát legyőzésére, milyen hitbeli-lelki
magatartást tanúsított Saullal és Izrael népével szemben ebben a konkrét helyzetben?
3p.
Jellemezze Dávid Saullal szembeni magatartását az üldöztetése idején! (Igehellyel!)
4p.
Mutasson be két olyan esetet, amikor Dávid hibát követett el! (Igehellyel!) 4p.
Jellemezze Jonathán és Dávid kapcsolatát! (Igehellyel!) 3p.
Mutassa be a Bibliából, hogyan tanúsított Dávid bűnbánatot és hogyan nyert
bűnbocsánatot házasságtörése és emiatt elkövetett gyilkossága miatt! (Igehellyel) 4p.
Mutassa be milyen körülmények között került sor Salamon királlyá kenetésére!
Hogyan értékelhető Adónia királyságra vonatkozó igénye? 3p.
Milyen lelki magatartása tette alkalmassá Salamont a királyi trónra, és ő maga mit
tartott a legfontosabbnak az uralkodói feladat betöltéséhez? (Igehellyel!) 3p.
Mutassa be Salamon bölcsességének megnyilvánulását uralkodása során legalább egy
konkrét példán keresztül, valamint azt, hogy milyen hatása volt mindennek más
népekre és azok uralkodóira! (Igehellyel!) 3p.
A királytörvény mely rendelkezéseit sértette meg Salamon uralkodása során?
(Igehellyel!) 3p.

