Kollokviumi tételsor 1.évf. 1.félév

1. tétel
a.) Ábrahám elhívása és a választottság fogalma
Az Ábrahámmal kötött szövetség három feltétele és három ígérete. Az ígéretek teljesedése
Ábrahám életében. A választottság fogalma, ennek helyes értelmezése.
b.) Mit tud Ábrahám Biblia szerinti eredeti lakóhelyéről?
c.) Hogyan tudná az Ábrahám történetéhez kapcsolni Ésa. 5:1-7 verseit?
2. tétel
a.) Ábrahám további életpályája a Kánaánba való költözés után.
Ábrahám élettörténete (jó és rossz döntései), azt bemutatva, hogyan vált ő „Isten barátjává”?
b.) Hogyan kapcsolódnak Ábrahám élettörténetéhez a Beni-Hasszán-i leletek?
c.) Hol hivatkozik vissza az Újszövetség Ábrahámra, mint a hit mindenkori példaképére?
(Legalább 3 különböző bibliai könyvre való hivatkozás.)
3. tétel
a.) Izsák életpályája: annak bemutatása, hogy miért válhatott ő maga is „hithőssé”.
Életének jó és rossz döntései és azok következményei.
b.) Hogyan kapcsolódik Hammurapi törvényoszlopa az Ábrahám-Izsák történethez?
c.) Melyik igehelyben utalt előre Ábrahám két első gyermekének kapcsolatára a Biblia?
Elemezze a jövendölést!
4. tétel
a.) Jákób élettörténete, különös tekintettel jellemfejlődésére.
Hogyan vált „Csalóból” Izraellé? Hányszor csapták be őt magát is később élete során?
b.) Miért fontosak Jákob története kapcsán a Nuzi leletek?
c.) Mit jelent a „küzdő imádság”? Hol olvashatunk erről a Bibliában Jákob élettörténete
kapcsán?

5. tétel
a.) József élettörténete, különös tekintettel arra, hogy élete milyen drámai fordulatokon
ment keresztül.
Miért nevezzük József történetét az „álmok történetének?” Milyen hatással voltak jellemére
életének nagy fordulatai? Milyen ígéret vált valóra Ábrahám utódai számára József által?
b.) Mit tud a hükszoszokról?
c.) Mit jelent a „jóra fordítás elve”? Hol olvashatunk erről a Bibliában?
6. tétel
a.) Mózes személye, jellemfejlődése és tevékenysége a kivonulásig.
Hogyan változott Mózes jelleme élete első 40 éve alatt? Milyen volt a kapcsolata a zsidósággal?
Hogyan változott társadalmi helyzete ezekben az években?
b.) Jellemezze az Újbirodalom korabeli Egyiptomot!
c.) Mit jelent az, hogy a tíz csapás idején „Isten megkeményítette a fáraó szívét”? Van-e
megbocsájthatatlan bűn a Biblia szerint? (Igehellyel.)

