
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 élettörténete, az abból leszűrhető tanulságok 

ismertetése. Kortörténeti adatok. 

3. A pátriárkák kora III. 

           A pátriárkák elhívásának oka. József élettörténete, az abból leszűrhető tanulságok   

           ismertetése. Kortörténeti adatok. 

4. A kivonulás 

A kivonulás időpontja, az ezzel kapcsolatos viták, az ezek során felmerülő érvek és 

ellenérvek ismertetése. A kivonulás közvetlen előzményei. Mózes élettörténete a 

kivonulásig, személyének jelentősége az események szempontjából. 

5. A pusztai vándorlás  

A pusztai vándorlás főbb állomásai és eseményei. Lázadások és következményei, 

fontosabb lelki tanulságok, újszövetségi visszahivatkozások összegzése. 

6. A honfoglalás  

A honfoglalással kapcsolatos viták és elméletek ismertetése. A honfoglalás menete, 

főbb szakaszai Józsué könyve alapján. Józsué életpályája, erényei és hibái. 

7. A bírák kora 

           A korszak általános jellemzése. Egy szabadon választott bíra élettörténetének 

           ismertetése. 

8. Sámuel szolgálata és a királyválasztás 

Éli kora és élettörténete, Sámuel szolgálatának bemutatása. A királyválasztás 

eseményei és a Királytörvények ismertetése. 

9. Saul királysága 

            Izrael első uralkodójának bemutatása, különös tekintettel arra, hogyan távolodott el  

            fokozatosan Istentől. 

10. Dávid királysága 

            Dávid király életének főbb eseményei, jó és rossz döntései. Legnagyobb bukása és az  

            ahhoz vezető út bemutatása. Miért lett ő mégis Isten „szíve szerint való” király?  

 



11. Salamon királysága 

           Salamon uralkodásának szakaszai, viszonya a Királytörvényekhez.  

12.  Jeroboám királysága        

            Az ország kettészakadása. Az északi országrész általános jellemzése. Jeroboám  

            király uralkodásának bemutatása.  

13. Akháb és Jézabel kora 

            Az Omriditák jelentősége az északi országrész történetében. Akháb uralkodásának 

            bemutatása, különös tekintettel Jézabel hatására. Illés szolgálatának rövid összegzése. 

14. Az északi országrész története Akháb halálától az ország pusztulásáig. 

           Jéhu elhívása, felemás reformkirálysága. Az Asszír birodalom hódítása, az északi  

            országrész bukása.  

15. A déli országrész története Josafát reformkirályságáig 

           A déli országrész általános jellemzése. Roboám uralkodásának összegző áttekintése. 

           Josafát reformkirálysága. 

16. Ezékiás királysága 

           Ezékiás uralkodásának bemutatása, különös tekintettel reformtevékenységére. Szín- 

           ahhé-eriba hadjárata, Jeruzsálem ostroma. 

17.  Jósiás királysága 

           Josiás uralkodásának bemutatása, különös tekintettel reformtevékenységére. Babilon  

           felemelkedése, a meggidói csata.  

18.  A déli királyság pusztulása 

A déli országrész négy utolsó királya. A babiloni fogság oka, a fogságravitel lefolyása, 

tanulságai. Kortörténet: újbabiloni birodalom. 

19. Hazatérés a fogságból 1. 

Babilon bukása, az első hazatérők. A korszakhoz kapcsolódó uralkodói rendeletek 

ismertetése. A templomépítés nehézségei. Élet a perzsa birodalomban. Eszter 

könyvének története. 

20. Hazatérés a fogságból 2. 

            A további két hazatérés története. A kapcsolódó uralkodói rendelet ismertetése.  

            Ezsdrás és Nehémiás személye, újjáépítés és reformáció.  

21. Nagy Sándor és a diadokhoszok kora 

            Nagy Sándor hódításai, Júda elfoglalása. A zsidóság élete a diadokhoszok idején. 

             

             



22.  Makkabeusi háborúk, Hasmóneus-állam és a római uralom kezdete 

       A makkabeusi háborúk főbb eseményei és szereplői. A Hasmóneus állam kialakulása,  

       néhány jelentősebb Hasmóneus uralkodó bemutatása, a korabeli vallási irányzatok  

       ismertetése. 

 

 

 

 


