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Apostoli kortörténet vizsgakövetelmények 
 

1/ A Bibliában megörökített eseményeken túl a kortörténeti háttér ismerete (Júdea és a Római 

Birodalom politikai és vallási viszonyai, a zsidóság helyzete a birodalmon belül, a Pál apostol által 

meglátogatott városokra vonatkozó tudnivalók). A kor eseményeinek elhelyezése a kronológiában. 

A korra vonatkozó legjelentősebb Biblián kívüli források ismerete. 

 

2/ Szempontok az ősegyház korának átvételéhez: 

 

 Milyen kijelentésekkel vázolta fel Jézus az apostoli evengéliumhirdetés fő irányát és 

tartalmát mennybemenete előtt? 

 Milyen előzmények alapján történt a Szentlélek kiárasztása, és miért a nyelveken szólás volt 
a jel? 

 Milyen sajátosságok jellemezték az ősgyülekezetet? (A tagok közötti viszony, életmód, 

tanítás, gyülekezeti tisztségek, a legkiemelkedőbb személyiségekhez kapcsolódó 
események.) 

 Milyen támadások érték az ősgyülekezetet már a kezdetektől fogva, és hogyan tekintettek 
erre az ősegyház tagjai? Milyen határvonalat jelentett István dikónus mártírhalála? 

 Milyen jelentősége volt az István halálát követő üldözésnek, illetve szétszóratásnak? 

 

3/ Szempontok a korai pogánymisszió korának átvételéhez: 

 

 Mely területeket érintette a pogánymisszió, és kiket szólítottak meg a tanítványok? 

 Pál apostol megtérésének folyamata és jelentősége. 

 Péter látomásának és Kornéliusnál tett látogatásának jelentősége. 

 Antiókhia mint kereszténység új “központja”. 

 A hatalom részéről indított üldözés a korai pogánymisszió alatt, I. Heródes Agrippa 

személye. 

 

4/ Szempontok Pál apostol misszióútjainak átvételéhez: 

 

 Hogyan történt Pál apostol elhívása, és milyen felkészülésre volt szüksége missziós 

utazásainak megkezdése előtt? A felkészülés eseményeinek rekonstruálása Gal vonatkozó 
részei alapján. 

 Az első misszióút útvonala és legfontosabb eseményei. Pál apostol munkamódszerének, az 

igehirdetés tartalmának jellemzése. 

 A jeruzsálemi apostoli zsinat időpontja, öszehívásának háttere, döntéseinek jelentősége. 

 Pál apostol második misszióútjának első szakasza: előzmények, a misszióút állomásai 
Filippitől Athénig, a legjelentősebb események és ezek jelentősége, Pál munkatársai. 

 Pál apostol korinthusi tartókodása: a város jellemzése, az itt végzett munka sajátosságai és 

eredményei. 

 A harmadik misszióút: Efézus jellemzése, Pál itteni munkájának sajátosságai és hatása a 

város vallási állapotaira. 

 A világi hatalommal történt érintkezés a misszióutak során (események és ezek jelentősége). 

 A Pál apostol missziútjai során keletkezett levelek. 


