Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Teológia szak, levelező tagozat
2010/2011 tanév I. félév

1/2 oldal

A Zsidókhoz írt levél tantárgy vizsgakövetelményei (I. félév)
A tantárgy két féléves, és mindkét félévet írásbeli vizsga zárja. Az első félév tárgya a levél 1-6.
fejezete, a második félévé a 7-13. fejezet. A vizsgatémakörök a levél fejezeteinek tárgyához
igazodnak, a következők szerint:
Keletkezés és szerzőség:
•
•
•

A levél keletkezésének feltételezett ideje, háttere és körülményei a szövegben
található támpontok alapján.
A páli szerzőséggel szemben támaszott ellenérvek, és a feltételezett szerző
személyével kapcsolatos nézetek.
A páli szerzőség mellett felhozható főbb érvek öszegzése.

1. fejezet
•
•

Melyek Jézus Krisztus istenségének megnyilvánulásai az 1-4. vers alapján?
Miért Jézus a kinyilatkoztatás “csúcsa”?
Milyen tekintetben magasabb rendű Jézus Krisztus az angyaloknál? (5-14.
vers, legalább 4 jellemző megadása)

2. fejezet
•
•
•

Miért veszélyes “elsodródni” a cél mellett? Hogyan támogatja Isten az általa
adott, parancsoló erejű kinyilatkoztatást?
Milyen ószövetségi hivatkozás erősíti meg, hogy Isten Jézust a földi világ
urává tette, és miből látható, hogy a hivatkozott igeszakasz messiási prófécia
is? Mi ennek az uralomnak a jogalapja?
Mi volt a célja és eredménye annak, hogy Jézus emberi testben jelent meg?
Miért nem szégyelli Jézus “testvéreinek” hívni a megváltott embereket?

3. fejezet
•
•

Milyen érveléssel fejti ki az apostol, hogy Jézus magasabb rendű Mózesnél is,
aki által Isten az ószövetségi áldozati rendszert elrendelte?
Hogyan jellemzi a 95. zsoltárból idézett szakasz az Izrael pusztai vándorlása
során bekövetkezett kudarc okát? Mi a jelentősége a “ma, ha az ő szavát
halljátok” kezdetű felszólításnak? Hogyan támogathatják egymás hitét a hívő
közösség tagjai?

4,1-13
•
•
•
•

Miért nem tudtak a pusztában vándorló zsidók engedelmeskedni Istennek,
noha folyamatosan hallhatták szavát és láthatták cselekedeteit?
Mit jelent a “nyugodalom”, és milyen eseményekkel szemlélteti ezt az
apostol? (Az eredeti görög szó jelentését figyelembe véve.)
Hogyan, milyen feltétel teljesülése mellett lehet bevonulni a végső
“nyugodalomba”?
Mi az Ige szerepe ebben?
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4,14-5,10
•
•
•

Milyen bátorítást és reménységet jelent Jézus főpapsága az ember számára?
Mely három feltétele volt az Ószövetségben a főpapságnak, melyet Jézusnak
is teljesítenie kellett?
Milyen lelki szenvedés révén jutott Jézus “tökéletességre” és vált alkalmassá
a főpapságra? Mi ennek jelentősége az ember számára?

5,11-6,19
•
•
•
•
•

Miben jelöli meg az apostol a címzettek lelki meglankadásának okát? Milyen
megoldást kínál a problémára?
Milyen súlyos következményekkel jár, ha az ember elfordul Krisztustól és
“elesik”, miután megismerte Isten hatalmát? Milyen képpel érzékelteti ezt az
apostol?
Milyen bátorítást fogalmaz meg a szerző a címzettekre nézve? Mi ennek a
bátorításnak az alapja?
Mi a jelentősége, hogy Isten esküvéssel erősítette meg Ábrahámnak adott
ígéreteit, illetve Jézus főpapságát? Milyen többletet jelent az ígérethez képest
az eskü?
Mit jelent az, hogy Jézus főpapi szolgálata olyan “horgony”, amely “beljebb
hatol a kárpitnál”?

