WT UMK
Księgi prorockie – kolokwium
I semestr, rok akademicki 2021/2022
Podczas wykładów nie sposób zapoznać się ze wszystkimi tekstami prorockimi.
Pozostaje lektura indywidualna tych tekstów. Poniżej zostają wymienione teksty oraz
motywy (tematy) teologiczne, na które należy w nich zwrócić uwagę.
I. Pierwsza grupa tekstów prorockich
Iz 1–12.24-27
• co możemy dowiedzieć się o Izajaszu (jego rodzina, pozycja wobec króla, uczniowie,

powołanie)?
• kwestie antropologiczne (wielkość człowieka, pokora i pycha człowieka [króla,
Asyrii]);
• charakterystyka Emmanuela zapowiadanego przez proroka; zapowiedź odrodzenia
Izraela w tzw. Apokalipsie Izajasza (rozdz. 24−27);
Am 1-4.7–9
• krytyka życia religijnego i społecznego w Izraelu;
• Izrael a inne narody;
• powołanie prorockie;
Oz 1-6.11
• życie małżeńskie proroka jako obraz miłości Boga do Izraela;
• ludzkie przedstawienia Boga (ojciec, matka, mąż; reakcje gniewu i miłości);
Mi 3–6
• krytyka przywódców Jerozolimy;
• nadzieje mesjańskie;
• wizja kultu;
Ha 1
• przyczyna skargi proroka wobec Boga (dialog między prorokiem a Bogiem);
So 1–3
• zapowiedź „dnia Jahwe”;
• motyw „pokornych” i „ubogich ziemi”;
Jr 11–20; 26–29.36–38
• zagrożenia, przeciwności w życiu proroka;
• tzw. lamentacje (wyznania) Jeremiasza’
• sytuacja rodzinna Jeremiasza;
• krytyka świątyni (kultu);
• Jeremiasz a król Sedecjasz.
Termin kolokwium: 19.11.2021
II. Druga grupa tekstów
Ez 1–11; 16; 20; 23–24; 33–37
• życie Ezechiela (perypetie rodzinne, rola Ezechiela we wspólnocie wygnaniowej,
sposób spełniania przez Ezechiela funkcji proroka, motyw milczenia);
• czyny symboliczne Ezechiela;
• motyw Chwały Pańskiej (w jakich okolicznościach jest o niej mowa, grzechy
Jerozolimy);

• motyw pasterza w Ez 34;
• personifikacja Jerozolimy (Izraela) jako kobiety;
• nowe przymierze w Ez 34–37
Iz 40–55
• pieśni o Słudze Jahwe;
• motyw Bożego Słowa (Iz 40; 55);
• personifikacja Syjonu jako kobiety (matki, oblubienicy)
Za 9–14
• motyw Mesjasza (pasterz, król pokoju, przebity)
Ml 3
• dzień Jahwe
Jl 2–3
• dzień Jahwe
Dn 1–6; 13–14
• historia życia Daniela
• treść snów pogańskich królów w Dn 2; 4
Termin kolokwium: 10.12.2021
Formą sprawdzającą będzie test wyboru (6 pytań) oraz trzy pytania otwarte. Test
będzie pisany podczas jednego z wykładów w terminach wskazanych powyżej.
Przykłady testu wyboru:
+ Wskaż księgę prorocką, z której pochodzi dany tekst:
Przebiegnijcie ulice Jerozolimy, zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place, czy
znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, kto by postępował sprawiedliwie, szukał
prawdy, a przebaczę jej.
a) Iz
b) So
c) Am
+ Motyw «dnia Pańskiego» nie pojawia się u
a) Amosa
b) Nahuma c) Sofoniasza
Przykłady pytań otwartych:
+ Jaka była sytuacja rodzinna Jeremiasza?
+ Jakimi obrazami z przeszłości Izraela Ozeasz oddaje rodzicielstwo Boga?
+ W jaki sposób tzw. Apokalipsa Izajasza mówi o możliwym zmartwychwstaniu?
W ramach jednego kolokwium można zdobyć maksymalnie 6 punktów (pytania wyboru
– 0,5; pytania otwarte – 1). Minimalna ilość do zaliczenia: 3,5 punkta. W przypadku
niezaliczenia poprawka na następnych zajęciach.

