Szigorlati tételsor
1. A pátriárkák kora I.
A pátriárkák elhívásának oka. Ábrahám élettörténete, az abból leszűrhető tanulságok
ismertetése. Kortörténeti adatok.
2. A pátriárkák kora II.
A pátriárkák elhívásának oka. Jákób és József élettörténete, az abból leszűrhető
tanulságok ismertetése. Kortörténeti adatok.
3. A kivonulás
A kivonulás időpontja, az ezzel kapcsolatos viták, az ezek során felmerülő érvek és
ellenérvek ismertetése. A kivonulás közvetlen előzményei. Mózes személye, illetve
személyének jelentősége az események szempontjából.
4. A pusztai vándorlás
A pusztai vándorlás útvonala, főbb állomásai és menetrendje. Lázadások, ezek
tanulságai, valamint a honfoglalás menetére gyakorolt hatásuk.
5. A honfoglalás
A honfoglalás körüli viták ismertetése. A honfoglalás menete, főbb szakaszai. Józsué
életpályája.
6. A bírák kora
A korszak általános jellemzése. A főbb események és szereplők áttekintése. Egy
szabadon választott bíra pályájának ismertetése.
7. Sámuel szolgálata és a királyválasztás
Milyen körülmények között jelent meg a királyság, mint államforma az ószövetségi
választott nép életében. Sámuel szolgálata és Saul trónra lépése.
8. Saul és Dávid
Izrael két első királyának élete, jellembeli összehasonlításuk, a korszakban történt
főbb események.
9. Salamon királysága
Salamon király erényei és hibái. Az ország kettészakadásának közvetett és közvetlen
előzményei.
10. Az északi országrész története Akháb uralkodásáig
Az északi országrész általános jellemzése. A Jeroboám király idején kialakult hamis
vallás. Akháb és Jezabel korának bővebb ismertetése.
11. Az északi országrész története Akháb halálától az ország pusztulásáig.

Jéhu elhívása, felemás reformkirálysága. Az északi országrész utolsó évszázadának
főbb eseményei. Kortörténet: asszírok. Az északi országrész bukása.
12. A déli országrész története Josafát reformkirályságáig
A déli országrész általános jellemzése. Roboám uralkodásának összegző áttekintése.
Josafát reformkirálysága.
13. A déli országrész nagy reformkirályai
Ezékiás és Josiás királyok uralkodásának összegzése a lelki tanulságok kiemelésével.
14. A babiloni fogság
A déli országrész négy utolsó királya. A babiloni fogság oka, a fogságravitel lefolyása,
tanulságai. Kortörténet: újbabiloni birodalom.
15. Hazatérés a fogságból
A helyreállítás kora. A hazatérés három nagy szakasza. A korszakhoz kapcsolódó
uralkodók és rendeletek felsorolása. Az újjáépítés nehézségei, Nehémiás szolgálatának
bemutatása.
16. Az intertestamentális kor
Az intertestamentális kor főbb eseményeinek és szereplőinek vázlatos bemutatása.
A zsidóság helyzete az egymást követő nagyhatalmak idején. A korszak zsidó
vallási-politikai irányzatai.

