Sola Scriptura Teológiai Főiskola
János evangéliuma – részletek – írásmagyarázat
1. évfolyam I. félév
Egyéni feldolgozást segítő kérdések:
U

Szerzőségi kérdés (János evangéliuma szerzőségi kérdése című tanulmány alapján. In Sola
Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2008/3. 10-17. o.)
1. Hol bukkan fel először a két János-elmélet? 2p
2. Hogyan értelmezi Euszebiosz Papiasz nyilatkozatát? Mi volt ezzel a célja? Mi ennek az
értelmezésnek a jelentősége? 3p
3. Milyen érvekre hivatkoznak a Zebedeus fia, János szerzőségét megkérdőjelező
teológusok? 5p
4. Hogyan lehet cáfolni a Zebedeus fia, János szerzőségét megkérdőjelező érveket? 5p
5. Ismertesse a János apostol szerzősége mellett szóló érvek közül az óegyházi hagyomány
tanúbizonyságát! 2p
6. Ismertesse a János apostol szerzősége mellett szóló érvek közül a régészeti felfedezések
tanúbizonyságát! 2p
7. Ismertesse a János apostol szerzősége mellett szóló érvek közül a szöveg belső
tanúbizonyságát! 7p
8. Adja meg az evangélium valószínűsíthető keletkezési helyét és idejét! 2p
Az evangélium sajátosságai (a főiskolai jegyzet alapján)
9. Melyek azok a jellegzetességek, amelyek János evangéliumát megkülönböztetik a
szinoptikus evangéliumoktól? Soroljon fel legalább 5-öt! 5 p
Prológus (a főiskolai jegyzet alapján)
10. Melyik két újszövetségi iratnál találunk Jn Prológusához hasonló jellegű bevezetést? 2 p
11. Elemezze az alábbi igeverset (Jn 1,1): Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és
U

U

Isten volt az Ige. (Adja meg az aláhúzott szó görög eredetijét és jelentését is!) 6 p
12. -

Melyik görög szó fordítása a Jn 1,1-ben szereplő „Ige” kifejezés? 1 p
Milyen két jelentésben fordul elő ez a szó a Bibliában? 2 p

-

Hol fordulnak elő ezek a jelentések a Bibliában? Adjon meg mindkét jelentéshez
legalább 2 igehelyet! (További igehelyek megadásáért max. 3 többletpont szerezhető!)
4p

13. Emelje ki János evangéliuma Prológusából azt az igeverset, amely Jézus teremtő
hatalmáról beszél! Hol találhatunk még erre vonatkozó igehelyet az Újszövetség más
könyveiben? (legalább 1 igehely, további igehelyekért max. 3 többletpont szerezhető!) 2 p
14. Miben állt Keresztelő János szolgálata Jn 1,6-8 alapján? 2 p
15. Melyik újszövetségi ige tanúskodik arról, hogy Keresztelő János mozgalmának utóhatása
még évtizedek múlva is tovább létezett? 1 p
16. Elemezze az alábbi igeverset (Jn 1,12): Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott
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azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, kik az Ő nevében hisznek; (Adja meg az
U

U

aláhúzott szavak görög eredetijét és jelentésüket/jelentéseiket is!) 7 p
17. Elemezze a következő verset (Jn 1,14): És az Ige testté lett és lakozott miközöttünk (és
U
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láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt
kegyelemmel és igazsággal. (Adja meg az aláhúzott szó görög eredetijét és jelentését is! 7
p
18. Melyik verset tekinthetjük a Prológus csúcspontjának? Miért? 2 p
19. Hogyan cáfolja Jn 1,17 azt a téves felfogást, miszerint az Ószövetség vagy Mózes =
törvény, Jézus = kegyelem? 1 p
20. A Prológus melyik részlete teszi egyértelművé, hogy Jézus nem érvénytelenítette az
ószövetségi törvényt? Hogyan óv Jézus ettől a félreértéstől egy másik evangéliumban?
(Két konkrét igehely megadása.) 2 p
Jézus beszélgetése Nikodémussal (a főiskolai jegyzet alapján)
21. Jellemezze a farizeusok irányzatát! 5 p
22. Jellemezze a szanhedrin/szinedrion testületét! 5p
23. Ismertesse Jézus Nikodémussal folytatott beszélgetésének körülményeit! Mikor, hol és
Jézus szolgálatának mely szakaszában zajlott le a beszélgetés? 3 p
24. Hogyan szólította meg Nikodémus Jézust? Mit fejezett ki ezzel? 2 p
25. Fejtse ki részletesen, milyen összefüggés van Nikodémus kérdése (Jn 3,2/b) és Jézus
válasza (Jn 3,3) között! 3p
26. Milyen téves felfogás élt a zsidók körében a Messiás küldetéséről? 2 p
27. Mire utal Jézus „bizony, bizony, mondom neked” bevezetése? 2 p
28. Mit tett világossá Jézus Nikodémus számára Isten országával kapcsolatban Jn 3,3-ban? 3 p

29. Elemezze a következő verset (Jn 3,3): Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki újonnan
U

nem születik, nem láthatja az Isten országát. (Adja meg az aláhúzott szó görög eredetijét
U

U

U

és jelentését is!) 7 p
30. Fejtse ki részletesen az újjászületés fogalmát Jn 3,3-5 alapján! 5 p
31. Miért nem lehet a vízkeresztséget a testi születéshez kapcsolni? (Jn 3,5 alapján) 2 p
32. Elemezze a következő verset (Jn 3,8): A szél fúj ahová akar, és annak zúgását hallod, de
U
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nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki Lélektől született. (Adja meg
az aláhúzott szó görög eredetijét és jelentését is!) 5 p
33. Milyen változást mutat be Nikodémus hozzáállásában a Jn 3,4 és 9. vers? 2 p
34. Jézus a Nikodémussal folytatott beszélgetés mely pontján mutatja fel, hogy kicsoda Ő
valójában? (igehely megadása + rövid magyarázat) 2 p
35. Melyik ószövetségi igére hivatkozik Jézus az Emberfia megnevezéssel (Jn 3,13)? 1 p
36. Melyik ószövetségi igére hivatkozik Jézus Jn 3,14-15-ben? Hogyan világította meg Jézus
ezen messiási előkép értelmét? Állítsa párhuzamba a két igehelyet! 1 p + 4 p
37. Milyen kijelentéseket tartalmaz Jn 3,16? 5 p
Viták Jézus személyéről (a főiskolai jegyzet alapján)
38. Miért nehéz elgondolni, hogy Jn 5, 6, 7. fejezeteinek sorrendje felcserélődött? 2 p
39. Jellemezze a Jn 7,2-ben említett sátoros ünnepet! 3 p
40. Jellemezze Jézus testvéreinek Jézushoz való viszonyát Jn 7,3-10 alapján! 3 p
41. Mire utalhat Jn 7,6-ban az alábbi Jézusi kijelentés: Az én időm még nincs itt, a ti időtök
pedig mindig készen van? 2 p
42. Melyik esetre utalt vissza Jézus Jn 7,19-ben? 1 p
43. Mi a különbség a daimonion és a diabolosz szavak jelentése között? Melyik kifejezés
fordul elő Jn 7,20-ban? Hogyan lehetne az „ördög van benned” kijelentést másképpen
fordítani? 2 p + 1 p + 1 p
44. Foglalja össze röviden, hogyan vélekedett Jézus a szombatról Jn 7,21-24 alapján! Milyen
esetre utal vissza itt Jézus? 3 p
45. Melyik ünnep, milyen szertartásához kapcsolódott Jézus felhívása Jn 7,37-ben? 2 p
46. Kikhez szól Jézus felhívása Jn 7,37-ben? Kik a „szomjazók”? 1p
47. Ki hárította el a Jézus elleni gyilkos szándék megvalósítását Jn 7. fejezetében? 1 p
A jó Pásztorról szóló példabeszéd (a főiskolai jegyzet alapján)

48. Milyen esethez kapcsolódóan hangzik el a jó pásztorról szóló tanítás Jn 10. fejezetében?
(rövid ismertetés) 3 p
49. Milyen gyülekezeti fegyelmező eszközöket ismer a Jézus korabeli zsidóság körében?
Sorolja fel és röviden ismertesse ezeket! 4 p + 4 p
50. Mi a különbség a paroimia és a parabolé között? 2 p
51. Milyen két paroimia található János evangéliumában? (Adja meg a fejezeteket is.) 2 p
52. Hol találkozhatunk az Ószövetség könyveiben a pásztor és a nyáj hasonlatával? Adjon
meg legalább 2 igehelyet! (További igehelyek megadásáért max. 2 többletpont
szerezhető!) 2 p
53. Melyik ószövetségi igében jelenik meg jó pásztorként a Messiás? Adjon meg legalább 1
igehelyet! (További igehelyek megadásáért max. 2 többletpont szerezhető!) 1 p
54. Fejtse ki Jézus jó pásztorról szóló példabeszéde és a hozzá fűzött magyarázata alapján az
alábbiakat (Jn 10,1-16 és 26-30):
- Kik az „ajtónállók” és mi a feladatuk? 2 p
- Mit jelent az, hogy Jézus a juhokhoz vezető ajtó? 2 p
- Kik a „tolvajok” és „béresek”? Miért ezekkel a kifejezésekkel jellemzi őket Jézus? 3 p
55. Jellemezze röviden a „jó pásztor” és a „juhok” egymáshoz való viszonyát Jézus jó pásztorról
szóló példabeszédében! 2 p
56. Hol hangzik el nyílt prófécia Jézus haláláról Jn 10. fejezetében? 1 p
57. Hogyan hangzik Jn 10,16 helyes fordítása? Mi ennek a jelentősége? 2 p
58. Miért volt megbotránkoztató Jézus kijelentése Jn 10,16-ban a zsidók számára? 3 p
59. Milyen egységről beszélt Jézus Jn 10,16-ban? Fejtse ki részletesebben! 5 p
Jézus főpapi imája (a főiskolai jegyzet alapján)
60. Miben áll az evangélium 17. fejezetének jelentősége? 5 p
61. Hol hangozhatott el Jézus ún. főpapi imája? 1 p
62. Mire vonatkozik Jézus kérése Jn 17,1-ben: Atyám, […] dicsőítsd meg a te Fiadat? 2 p
63. Mi a jelentősége Jn 17,3-ban az egyedül igaz kifejezésnek? 2 p
64. Mit jelent a megismerés bibliai fogalma Jn 17,3 alapján? 2 p
65. Kire vonatkozik Jn 17,12-ben a „veszedelem fia” kifejezés? 1 p
66. Jellemezze Jézus tanítványainak világhoz való helyes viszonyát Jn 17,16 és 18 versei alapján! 2p
67. Mi jellemzi a valódi egységet a tanítványok között Jn 17,20-23 alapján? Emelje ki a
legfontosabb igei részleteket és értelmezze azokat! 6 p

