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(Svako pitanje ima jedan točan odgovor koji treba označiti. Za ispit je potrebno imati vlastiti 
primjerak Biblije.)  
 
PITANJA 
 
Tko govori u prvom upravnom govoru u tekstu Svetoga pisma? 
 
Koja je uloga Božje riječi u čovjekovu životu prema Ps 119,50 
 
U što pruža uvid riječ "načinimo" u Post 1,26? 
 
Što Bog najprije želi znati nakon čovjekova grijeha u Post 3 i Post 4? 
 
Što je prema slici u Post 11,1–9 uzrok nerazumijevanja i poremećene komunikacije među 
ljudima? 
 
Kako prema Lk 19,1–9 Isus prvo uspostavlja komunikaciju s nadcarinikom Zakejem? 
 
Što je prema Matejevu i Markovu evanđelju sadržaj Isusove nastupne propovijedi? 
 
Koju funkciju ima Abraham u Post 18,23–32? 
 
Koji kralj moli s zajedno s prorokom Izaijom? 
 
Što povezuje kralja i proroka u 2 Ljet 32,20? 
 
Što se prema Lk 5,8 događa s učenikom u susretu s Isusom? 
 
Što Bog tumači Mojsiju u Izl 3,14; 33,19 i 34,6? 
 
Što Bog objavljuje Jobu u dugačkom govoru u Job 38–41? 
 
Kako se prema 1 Kr 19 Ilija susreće s Bogom? 
 
Kako se Jona osjeća dok promatra Ninivu u Jon 4,8? 
 
Kako Mojsije reagira na Božji poziv u Izl 3,1–4,17? 
 
Kome je upućeno biblijsko proroštvo prema završnoj riječi Miheja, sina Jimlina, u 1 Kr 22? 
 
Od kojih je osnovnih elemenata stvoren čovjek prema Post 2,7? 
 
Koji izrazi označavaju sve stvoreno u Post 1,1–2,4a? 
 
Kakva su prema prvom biblijskom izvještaju Božja stvorenja u materijalnom svijetu (Post 1)? 
 
Koliko puta su Adam i Eva u međusobnom razgovoru u Post 3? 
 



Kakvo rješenje nudi Iv 14,9 za čovjekov poremećen odnos prema Bogu? 
 
Kako se zapovijed o čovjekovu gospodarenju iz Post 1,28 tumači u Post 2? 
 
Što označava "slika Božja" prema prvim biblijskim izvještajima? 
 
Prema kojoj je ovlasti čovjek sličan Bogu u prvim opisima Svetoga pisma? 
 
Koja osobina NE pripada u čovjekovu sličnost Bogu prema prvim biblijskim opisima? 
 
Što nalaže prva zapovijed čovjeku u Post 1? 
 
Tko prvi u Bibliji daje prinos Bogu? 
 
Što je očit problem prvoga bogoslužnoga prinosa (žrtve)? 
 
Gdje se u Svetom pismu prvi put spominje grijeh (חטא )? 
 
Što je ključna pogreška u Kajinovu postupanju prema izvještaju u Post 4? 
 
Što je bitna posljedica bratoubojstva prema Post 4,12.14? 
 
Važnu teološku reakciju nakon Kajinova grijeha predstavlja hebr. riječ אות 'ôt. Što ona znači? 
 
Kada čovjek progovara Bogu prema Adamovu i Kajinovu primjeru u Post 1–4? 
 
Tko sve navlači prokletstvo na sebe u Post 3–4? 
 
Što predstavlja Kajin kao zemljoradnik u bližem biblijskom kontekstu? 
 
Što NE pripada u bitne pozitivne osobine Kajinove prema Post 4? 
 
Tko sve prima blagoslov prema izvještaju o stvaranju Post 1,1–2,4 
 
Koja je velika novost glede blagoslova kod Abrahama u Post 12? 
 
Tko je prvi čovjek u Bibliji koji blagoslivlja? 
 
Tko daje nalog za podjelu blagoslova u Br 6,23–27? 
 
Koja "šifra" označava svećenike u prvim Biblijskim knjigama? 
 
Koja ključna riječ povezuje svećenički blagoslov u Br 6 s velikom objavom Mojsiju u Izl 34? 
 
Tko sluša prve osobno upućene Božje riječi nakon objave Noi u Post 9? 
 
Tko iz Ura Kaldejskoga NE polazi u Kanaan prema Post 11? 
 
Koji obiteljski događaj kod Abrahama prethodi Božjem pozivu? 
 
Što se od Abrahama traži da bi došao na cilj puta na koji je pozvan u Post 12,1? 



 
Koliko će godina Abraham ukupno doživjeti prema biblijskom izvještaju? 
 
Što znači ključna biblijska riječ עלה ‘alâ/‘olâ u Post 22? 
 
Kako Abraham pokazuje svoje povjerenje u Boga u Post 22? 
 
Što će biti s žrtvenim janjetom prema Abrahamovu mišljenju u Post 22? 
 
Što za Abrahamovu žrtvu znači Božja prosudba u Post 22,12.16? 
 
Što je brdo Morija iz Post 22 prema Knjigama ljetopisa? 
 
Što je žrtvovanje Izaka prema Kur'anu (37,102)? 
 
Zašto prema Post 21 Izak zauzima posebno mjesto u Svetom pismu? 
 
Što označava ime Izak? 
 
S kime Bog želi sklopiti vječni Savez prema Post 17,19? 
 
Tko sa smijehom dočekuje Božju objavu o Izakovu rođenju? 
 
Koju pogrešku svojega oca ponavlja Izak? 
 
Što je velika tragedija u Izakovu životu? 
 
Koga favorizira Izakova podijeljena ljubav? 
 
Kako se zovu roditelji praoca Jakova? 
 
Koga glumi Jakov pred svojim ocem u Post 27? 
 
Što je Jakovu orijentir kad se u odrasloj dobi, stekavši bogatstvo sa svojom obitelji u Post 
31,18 vraća iz strane zemlje? 
 
Na čiju se molitvu rađaju Ezav i Jakov? 
 
Kako Jakov zna za planove oca i brata? 
 
Što Rebeka tri put traži od Jakova u Post 27? 
 
Kada započinje sukob Jakova i Ezava? 
 
Kako Jakov doživljava pomirenje s bratom u Post 33? 
 
Koga Jakov blagoslivlja pred konac svoga života? 
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