
Vizsgatémakörök a Jézus élete tantárgyhoz 
 

I. félév 
 

1. Jézus földi életének írott forrásai 
1.1. Az evangéliumok szerzősége és keletkezése, történeti forrásértékének indoklása 
1.2. A Jézusra vonatkozó, Biblián kívüli (zsidó és római) források tömör, áttekintő ismertetése 

2. Jézus korának vallási és politikai viszonyai 
2.1. Palesztina Jézus korában (előtörténet a rómaiak általi elfoglalástól kezdve, az egyes területek és 

uralkodóik rövid jellemzése) 
2.2. Vallási irányzatok Jézus korában (tömör, lényegre törő ismertetés) 
2.3. Az evangéliumokban szereplő korabeli uralkodók (Nagy Heródes és Heródes Antipász) jellemzése 

bibliai támpontok és külső források alapján.  
3. Jézus születése, gyermek- és ifjúkora 

3.1. A Jézus születésének időpontjára vonatkozó legfontosabb tudnivalók összefoglalása. 
3.2. Jézus születésének előzményei: a Jézusra vonatkozó legfontosabb kijelentések (Mt 2:22-23, Luk 

1:30-35, Jn. 1:14) rövid értelmezése. Jézus kettős természetének magyarázata. 
3.3. Jézus születése: a napkeleti bölcsek látogatásának jelentősége, a templombeli bemutatás során 

elhangzott kijelentések jelentősége, a betlehemi gyermekgyilkosság (rövid, lényegre törő 
ismertetés) 

3.4. A Jézus kettős „származására”, családfájára, családi hátterére vonatkozó legfontosabb tudnivalók 
ismertetése. Miért éppen Názáretben töltötte Jézus ifjúságát? 

4. Jézus szolgálatának kezdete: keresztsége és megkísértése 
4.1. Keresztelő János szolgálatának célja és jelentősége, további sorsának ismertetése a vonatkozó 

bibliai és Biblián kívüli feljegyzések alapján. 
4.2. A Jézus nyilvános fellépésének időpontjára vonatkozó támpontok áttekintése, Dn 9:25 

jelentőségének részletesebb ismertetésével. Jézus megkeresztelésének jelentősége. 
4.3. Jézus megkísértésének részletes ismertetése. Miben hasonlított, és miben különbözött egymástól az 

első emberpár és Jézus megkísértése?  
5. Jézus első tanítványai, cselekedetei Júdeában 

5.1. Az első tanítványok elhívásának körülményei és a kánai menyegző jelentősége  
5.2. Az első templomtisztítás és a Nikodémussal folytatott beszélgetés rövid ismertetése (a kettő 

összefüggésének megadásával) 
6. Jézus első hosszabb galileai útja. A júdeai szolgálat vége 

6.1. A samáriai asszonnyal folytatott beszélgetés gondolatmenetének ismertetése, a beszélgetés 
jelentőségének meghatározása Jézus szolgálata szempontjából. A samaritánusokra vonatkozó 
legfontosabb tudnivalók.  

6.2. A bethesdai beteg meggyógyítása és a farizeusok erre adott reakciója, Jézus bizonyságtétele a 
Szanhedrin előtt (tömör, lényegre törő ismertetés) 

7. A nagy galileai szolgálat első szakasza 
7.1. Jézus nagy galileai szolgálatának időbeli behatárolása, a szolgálat Galileába való áthelyezésének és 

Jézus vándortanítói működésének fő okai (tömör, lényegre törő ismertetés) 
7.2. A csodálatos halfogás, valamint a bélpoklos és a gutaütött meggyógyítása jelentőségének 

ismertetése 
7.3. Máté elhívása és az ennek nyomán kialakult vita (Jézus bűnösökhöz való viszonyulásával és a 

böjttel kapcsolatban). A vámszedők mint társadalmi osztály bemutatása. 
7.4. A szombatnapi kalásztépés, a száradt kezű ember meggyógyítása és Jézus állásfoglalása a 

szombattal kapcsolatban 
7.5. A Hegyibeszéd elmondásának előzményei, körülményei és célja, valamint a beszéd fő 

gondolatainak vázlatos ismertetése, különös tekintettel az „Isten országa” fogalom magyarázatára 
8. A nagy galileai szolgálat második szakasza 

8.1. A kapernaumi királyi ember (Jn. 4. fejezet) és a római százados hitbeli magatartásának 
összehasonlítása, Jézus magatartásának magyarázata mindkét esetben, Jézus utóbbi eseményhez 
fűzött kijelentésének jelentősége 

8.2. Jézus családja kérésének háttere (Mk 3:20-21), Jézus válaszának rövid magyarázata. és Jézus 
kijelentése a Szentlélek elleni bűnről, ennek előzményei. (tömör, lényegre törő ismertetés) 

8.3. A vihar lecsendesítésének és a gadarai ördöngösök meggyógyításának jelentősége. Jézus két, 
ekkoriban tett halott-támasztásának azonosítása, rövid ismertetése a bibliai leírás alapján.  

 
 
 
 
 
 
 
 



II. félév 
 

1. Jézus nagy galileai szolgálatának utolsó szakasza 
1.1 A kenyérszaporítás csodájának célja és a nagy galileai válság. 
1.2 Jézus vitái a farizeusokkal a hagyomány és a jelkívánás kérdésében. 
1.3 A kananeus asszony történetének magyarázata. 
1.4 Jézus Mt 16,18-ban tett kijelentésének részletes magyarázata. 
1.5 A Krisztus szenvedéséhez kapcsolódó események: Jézus kijelentése Péterhez Mt 16,23-ban és a 
megdicsőülés eseménye. 

2. Jézus újbóli bizonyságtevése Jeruzsálemben 
1.1 Jézus vitája a főemberekkel Jn 7. és 8. fejezetében, a két beszélgetés gondolatmenetének 

felvázolása és a legfontosabb kijelentések. 
1.2 A házasságtörő asszony történetének magyarázata és a vakon született meggyógyítása (a lényegi 

mondanivalót kell tudni kiemelni). 
3. Jézus utolsó igehirdetői körútja 

a. A péreai szolgálat legfontosabb eseményei: Jézus beszélgetése a gazdag ifjúval, illetve 
kijelentései Jakab és János kérésével kapcsolatban. A jerikói események: Bartimeus 
meggyógyítása és a Zákeussal való beszélgetés (a lényegi mondanivaló kiemelése). 

b. Lázár feltámasztása és a bethániai megkenetés jelentősége. 
4. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, utolsó bizonyságtevései a városban 

a. Jézus bevonulása Jeruzsálembe – ennek módja és jelentősége. A város feletti sírás és a fügefa 
megátkozásának oka, Jézus kijelentései a zsidó nép elvettetésével kapcsolatban. 

b. A keddi és szerdai napon a templomban történt események összefoglalása. 
c. Jézus Jn 12. fejezetében tett kijelentéseinek jelentősége. 

5. Az utolsó vacsora; Júdás árulása; Jézus búcsúbeszédei és főpapi imája 
a. Az utolsó vacsora és a Jézus által alapított új szertartások jelentősége. 
b. Jézus küzdelme Júdásért az utolsó vacsora folyamán. 
c. Júdás árulásának háttere és a megkeményedés folyamatának felvázolása. 
d. Jézusnak a tizenegy tanítványhoz intézett kijelentései: Péter tagadásának megjövendölése, a 

búcsúbeszédek vázlatos áttekintése és a főpapi imádság. 
6. Jézus lelki küzdelme a Gecsemáné-kertben, és elfogatása 

a. Jézus Gecsemáné-kerti haláltusájának oka és a küzdelem tétje. 
b. Az elfogatás eseményeinek összefoglalása és jelentőségük kifejtése.  

7. Jézus kihallgatásai és elítéltetése 
a. Az Annásnál, Kajafásnál és a Szanhedrin előtt lefolytatott kihallgatások legfontosabb 

eseményei, az ezeken elkövetett törvénytelenségek felsorolása. 
b. A Pilátus és Heródes előtti kihallgatás eseményei. Jézus Pilátusért folytatott küzdelmének 

ismertetése. A kihallgatások Jézus szenvedéstörténetén belül elfoglalt jelentőségének 
ismertetése. 

8. Jézus halála 
a. Jézus kereszten elmondott első három szavának jelentősége, különös tekintettel a megtérő 

latorhoz intézett kijelentésére. 
b. Jézus utolsó négy szava a kereszten, és a szenvedés egyes fázisainak jelentősége, a vonatkozó 

ószövetségi próféciák figyelembevételével. 
9. Jézus feltámadása, bizonyságtételei tanítványainak, és mennybemenetele 

a. Jézus temetésének eseményei, különös tekintettel Nikodémus és Arimathiai József, illetve a 
vallási vezetők magatartásának jelentőségére. 

b. A feltámadás valóságos voltát igazoló tények és érvek, illetve a feltámadás eseményeinek 
időrendje. 

c. Krisztus Péterrel és a többi tanítvánnyal folytatott, feltámadás utáni beszélgetéseinek és 
hozzájuk intézett kijelentéseinek jelentősége. 


