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3. kolokvij – zaključni izpit
(Gal, Rim Flp)

1. Opiši okoliščine nastanka Pisma Galačanom!
2. Predstavi sestavljenost Gal glede na retorične in vsebinske kriterije!
3. Predstavi glavno tezo pisma (1,1-9), prvo podtezo (1,11-12) ter Pavlovo osebno
argumentacijo (Gal 1,13–2,14)!
4. Predstavi Pavlov evangelij milosti in drugo podtezo (2,15-21)!
5. Kako argumentira tretjo podtezo o resničnem Abrahamovem sinovstvu (3,1-18)?
6. Predstavi vlogo postave in vere (Gal 3,19-29)!
7. Predstavi četrto podtezo (D) in razvij temo Božjega posinovljenja (4,1-20)!
8. Predstavi midraš o Hagari in Sari (4,21-31) – izvirnost Pavlove utemeljitve dveh zavez!
9. Predstavi peto podtezo (E) ter razloži napetost med obrezo in svobodo (5,1-12)!
10. Kako Pavel utemeljuje poklicanost kristjanov k svobodi (5,1.13-15)?
11. Primerjaj grško in Pavlovo razumevanje svobode!
12. Predstavi dela mesa in svoboda (5,16-26)
13. Predstavi sadove Duha in zaključne spodbude (Gal 5,22-6,10)!
14. Opiši zgodovinske okoliščine nastanka Pisma Rimljanom in Cerkve v Rimu!
15. Predstavi zgradbo Rim, logiko pisma in glavno tezo pisma!
16. Predstavi prvo enoto: realnost greha in nujnost vere (Rim 1,18-4,25)!
17. Kako Pavel dokazuje Božjo pravičnost iz vere (Rim 3,21-31)
18. Predstavi nova spoznanja glede judovskega pojmovanja »postave« oz. del postave!
19. Predstavi odnos med Božjo pravičnostjo in »Božjo jeza« ter človeško pravičnostjo!
20. Predstavi drugo enoto: sadovi vere v evangelij in življenje vernikov (Rim 5-8)!
21. Kako predstav Pavel moč Kristusovega krsta (Rim 6,1–7,6)?
22. Predstavi boj med milostjo in grehom (Rim 7,7-25) ter pojem greha pri Pavlu!
23. Predstavi tretjo enoto: skrivnost nevere Izraela (Rim 9-11)!
24. Opiši okoliščine nastanka Flp in njegovo sestavljenost!
25. Opiši temeljne teološke poudarke Flp!
26. Predstavi uvod in temo »življenje s Kristusom« (Flp 1,1-26)
27. Predstavi hvalnico Kristusu (Flp 2,6-11)!
28. Kritično ovrednoti »tipologijo z Adamom« in preeksistenco!
29. Kaj je temeljno sporočilo Flp 3,17-4,1 (v primerjavi z Gal)?
30. Predstavi temo veselje v Gospodu (Flp 4,1-9) v celotnem pismu!

Obvezna literatura:
Matjaž, M., Eksegeza Pavlovih in drugih pisem: Pismo Galačanom, Rimljanom in Filipljanom, (izbrana
poglavja za EMT in UTR program). Skript Teof UL, Ljubljana 2018.

