
A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsga 

témakörei 

 

 

 

I. Bibliaismeret 

1. Ószövetség 

1.1. Teremtés és a lelkiismereti kor  

• A világ és az ember teremtése 

• A bűnbeesés, Kain és Ábel története 

• Az Özönvíz és a nemzetek eredete 

 

1.2. A pátriárkák élete és kora  

• A pátriárkák történetei: Ábrahám, Izsák, Jákob, József és testvérei 

 

1.3. Az exodus és a törvény  

• Mózes élete és szolgálata 

• Pusztai vándorlás és a szövetségkötés 

 

1.4. A honfoglalás és a bírák kora  

 

1.5. A királyság kora 

• A királyság kialakulása  

• Dávid és Salamon királysága  

• A kettészakadt királyság – Izrael és Júda  

• Illés és Elizeus próféták tevékenysége  

 

1.6. A babiloni fogság 

• Előzménye: Izrael asszír fogságba vitele 

• Júda fogságba vitele Babilonba 

• A hazatérés – Zorobábel és Jésua 

• Eszter története  

• Ezsdrás és Nehémiás tevékenysége  

 

1.7. A költészeti könyvek – Jób könyve, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor könyve, 

Éneke Éneke 

 

1.8. A próféták – A nagy próféták Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel 

 

 

2. Alapvető ószövetségi bevezetés-tudományi ismeretek 

2.1. A Biblia keletkezése, az Ószövetség könyveinek keletkezése és felosztása 

 



3. Újszövetség 

3.1. Az Evangéliumok 

• Keresztelő János élete és munkássága 

• Jézus Krisztus földi életének eseményei, tanítása 

• Az apostolok elhívása 

 

3.2. Az Apostolok cselekedetei 

 

3.3. Az újszövetségi levelek 

• Pál apostolnak a Rómabeliekhez, Korinthusbeliekhez, Efezusbeliekhez írt 

levele, valamint A zsidókhoz írt levél. 

 

3.4. A Jelenések könyve 

 

4. Alapvető újszövetségi bevezetés-tudományi ismeretek  

4.1. Az evangéliumok és az apostolok cselekedetei keletkezésének története és célja 

Párhuzamok és eltérések az evangéliumokban és ezek okai 

 

4.2. A jelenések könyv keletkezésének és szerzőjének bemutatása 

 

 

II. Kortörténeti háttér 

5. Az ószövetségi zsidóság és nemzetek története 

5.1. A zsidó nép eredete, pátriárkák, egyiptomi fogság és honfoglalás 

 

5.2. Királyság kora, Izrael és Júda 

 

5.3. Az asszír és a babiloni fogság, a helyreállítás és a diaszpóra 

 

 

6. A korai egyház története 

6.1. Jézus és az apostolok korának történeti háttere: az intertestamentális kor 

  

6.2. A jeruzsálemi gyülekezet története és üldöztetése 

  

6.3. A kereszténység elterjedésének főbb állomásai és jelentősebb gyülekezetei 

  

 

III. Fundamentális teológia 

7. A kereszténység alaptanításai 

7.1. A megtérés 

  

7.2. A bibliai hit 

 

7.3. A keresztségek 

 

7.4. A kézrátevés 

 



 

7.5. A halottak feltámadása 

  

7.6. Az örök ítélet 

 

 

IV. Bibliai ünnepek 

8.1. Az Úr ünnepei 

8.2. A Peszach ünnepe 

8.3. Kovásztalan kenyerek ünnepe 

8.4. Első zsengék ünnepe 

8.5. Hetek ünnepe 

8.6. Kürtzengés ünnepe 

8.7. Engesztelés napja 

8.8. Sátorok ünnepe 

  

 

V. A keresztény erkölcsi élet – etika 

9.1 Erkölcs, erkölcsi döntés, etika fogalma 

 

9.2 Az erkölcs keresztény megítélése a bűn és a kegyelem fényében 

 

9.3 A belső törvény: a lelkiismeret 

 

9.4 Tolerancia és megalkuvás 

 

9.5 A keresztény etika normái a családi élet, a munka és a társadalmi élet területén 

 

9.6 A Tíz parancsolat etikai üzenete 

 


