Lehetséges vizsgakérdések
Izrael története 1.
1) Határozza meg a megváltási terv fogalmát! (Igehellyel) 2p
2) Határozza meg a megváltás bibliai fogalmát! (Igehellyel) 2p
3) Sorolja fel a megváltási terv fő szakaszait, nevezze meg az egyes korszakhatárokat is!
6p
4) Elemezze Ábrahám elhívását! (3 feltétel, 3 ígéret, Igehellyel) 7p
5) Emeljen ki Ábrahám életéből legalább 3 pozitív hitbeli döntést igehellyel együtt! 6p
6) Milyen következményekkel járt Lót életére és családjára nézve a Sodomába költözés?
4p
7) Értékelje lelki-hitbeli szempontból Lót Sodomába költözését összehasonlítva Ábrahám
magatartásával! 4p
8) Soroljon fel Izsák életéből legalább 2 olyan eseményt, amikor hibát követett el!
(Igehellyel együtt) 4p
9) Emeljen ki Izsák életéből két pozitív hitbeli döntést! (Igehellyel együtt) 4p
10) Milyen ismétlődő hibákat mutat be a Biblia (össz: 4p)
a) Ábrahám és Izsák, illetve
b) Izsák és Jákob esetében
11) Emeljen ki Jákob életéből legalább 2 olyan eseményt (Igehellyel) együtt, amely
igazolta
a) „csaló”, „ügyeskedő” voltát!
b) továbbá emeljen ki Jákob életéből legalább 2 olyan eseményt (Igehellyel együtt),
amikor őt csapták be! (össz: 4p)
12) Ismertesse azt a két esetet, amikor Jákob csalással próbálta megszerezni az
elsőszülöttségi áldást, jellemezze e két esettel összefüggésben lelki-hitbeli
magatartását! 6p
13) Milyen hibát követett el Rebeka, amikor Izsák az elsőszülöttségi áldás kiadására
készült, értelmezze ezzel összefüggésben I. Móz. 25:23-at! 4p
14) Mely régészeti lelet kapcsolható Jákob élettörténetéhez? 1p
15) Jellemezze Ézsau hitbeli-lelki magatartását az elsőszülöttségi áldással
összefüggésben! 3p
16) Milyen hibát követett el Izsák, amikor az elsőszülöttségi áldás kiadására készült, ezzel
összefüggésben értelmezze I. Móz. 25:23-at! 4p
17) a) Soroljon fel legalább 3 olyan esetet József életéből (Igehellyel együtt), amikor
valakik ártani próbáltak neki! 6p
b) Mi mindenre volt alkalmas József egyiptomi tartózkodása? (legalább 4
információ) 2p
18) Az Ábrahámnak adott ígéret közül melyik teljesedett be akkor, amikor Izrael népe
Gósen földjére került? 1p
19) Jellemezze József életét a börtönben és Egyiptom uraként! 4p
20) Jellemezze József életét Potifár házában, valamint a testvérei iránti magatartását
Egyiptomban való találkozásuk alakalmával! 4p
21) a) Milyen álláspontokat ismer a kivonulás időpontjával kapcsolatban?
b) Mi a jelentősége a fenti vita kapcsán II. Móz. 1:11-nek? (össz: 6p)
22) Összegezze röviden, hogy milyen volt lelki-hitbeli szempontból Mózes élete,
magatartása
a) Egyiptomban
b) Midián pusztájában

c) elhívásakor
d) a kivonulás-pusztai vándorlás alatt? (össz: 4p)
23) Emeljen ki legalább két különbséget az 1-9 és 10. csapás között! 2p
24) Miért kellett Izraelnek 40 évig vándorolnia a pusztában?(Igehellyel) 2p
25) Határozza meg a Hóreb-hegyi szövetségkötés jelentőségét! (Igehellyel) 3p
26) Mi jellemezte Mózes életének első 40 évét? (Legalább 4 információ és 1 Igehely) 5p
27) Mit jelentenek Isten szavai II. Móz.3:14-ben? 2p
28) Sorolja fel és röviden jellemezze, hogy milyen törvényeket adott az Isten Izrael
népének? 8p
29) Értelmezze II. Móz.12:40-et! 2p
30) Mi jellemezte Mózes életének második 40 évét? (Legalább 3 információ) 3p
31) Sorolja fel és értékelje lelki-hitbeli szempontból, hogy milyen hibákat követett el
Izrael népe Kádesh-Barnea-ban! (legalább három esemény megjelölése) 6p
32) Miért kerül sor Kánaán földjének kikémlelésére, értékelje ezt az eseményt lelki-hitbeli
szempontból Ábrahám elhívásával összevetve! (Igehellyel) 6p
33) Jellemezze a Kánaánból visszaérkező kémek lelki-hitbeli magatartását! 3p
34) Jellemezze Mózes és a nép magatartását a „versengés vizei” eseményei kapcsán! 3p
35) Röviden foglalja össze, hogy miért volt szükséges rézkígyót készíteni a pusztai
vándorlás során, valamint jelölje meg, hogy kinek a jelképe volt a rézkígyó, továbbá
foglalja össze, hogy a rézkígyó, mint jelkép mire utalt! 6p
36) Mi történt ekkor a Biblia szerint? (az esemény megnevezése) 1-1p
a) i.e.1445
b) i.e.1405-1398
c) i.e. 1400-1050
d) i.e. 1050-930
e) i.e. 1875
f) i.e. 966
g) i.e. 605-535
h) i.e. 605
37) Mit tud az alábbi személyekről, helyszínekről, fogalmakról? (rövid meghatározás,
esetleg igehely) 1-1p
a) II. Amenhotep
b) Lábán
c) Jabbok
d) Hükszoszok
e) Ur
f) Harrán
g) Hatsepszut
h) Gósen földje
i) Avarisz
j) Lót
38) Ismertesse számegyenes segítségével a bibliai kronológia sarokpontjait! (4 évszám, 3
igehely) 6p

