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A számonkérés módja: írásbeli zárthelyi vizsga 

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó speciális követelmények: 
1. A szinoptikus evangéliumok 

 A „szinoptikus kérdés” lényege és a lehetséges válaszok. 

 Az alábbi ismeretek megléte Máté, Márk és Lukács evangéliumával kapcsolatban: 

- szerzőség, feltételezett keletkezési idő és hely, a feltételezett eredeti célközönség; 

- az evangélium szerkezete és felépítése; 

- az evangélium tartalmi sajátosságai; 

- az egyes evangéliumokban előforduló egyedi elemek. 

2. János evangéliuma 

 Szerzőség, feltételezett keletkezési idő és hely, az evangélium megírásának 

valószínűsíthető célja. 

 Az evangélium szerkezete és tartalmi sajátosságai, különös tekintettel a Jézus 

küldetéséhez kapcsolódó „jelekre” és „én vagyok”- kijelentésekre. 

 Hogyan egészíti ki az evangélium a szinoptikus evangéliumokat? 

3. Apostolok cselekedetei 

 A könyv szerzősége, keletkezésének valószínűsíthető körülményei és kapcsolata 

Lukács evangéliumával; 

 Tartalmi sajátosságok, az apostoli kor időszakainak és kronológiájának azonosítása; 

 A hallgatóknak Cselekedetek könyve és az írásos segédletben szereplő történelmi 

áttekintések alapján képesnek kell lenniük az apostoli korszak legfontosabb 

szakaszainak vázlatos összefoglalására.  

4. Pál apostol misszióútjain keletkezett levelek (1-2Thessz, 1-2Kor, Gal) 

 A hallgatóknak ismerniük kell Pál apostol megtérése előtörténetét és Pál missziós 

tevékenységét, továbbá tudniuk kell elhelyezni az egyes apostoli leveleket a 

misszióutak időrendi skáláján. 

 A levelekben szereplő gyülekezetek hátterének, körülményeinek ismerete (beleértve 

az egyes városok sajátosságait is). 

 A levelek előzményeinek és keletkezési körülményeinek ismerete, a levélben tárgyalt 

kérdések ill. problémák azonosítása. 

 Az egyes levelek nagyobb szerkezeti, gondolati egységeinek azonosítása. 

 A levélben tárgyalt kérdések vagy problémák összegző ismertetése, a levél alapvető 

gondolatmenetének ismerete.  

Lehetséges típuskérdések (a vizsgán nem feltétlenül ezek szerepelnek!): 

Azonosítsa Jézus legfontosabb beszédeit Máté evangéliuma alapján! 

Mit tudunk Márk evangélistáról? (Az újszövetségi hivatkozások figyelembevételével)  

Mit hangsúlyoz különösen János evangéliuma Jézus személyével kapcsolatban? 

Melyik evangélium fekteti a legnagyobb hangsúlyt Jézus szolgálatának egyetemességére és az 

elesettek iránti törődésére?  

Miből tudhatjuk, hogy Lukács evangélista számos, a Cselekedetek könyvében megörökített 

eseménynél jelen volt?  

Mettől-meddig tartott a pogánymisszió Pál apostol misszióútjait megelőző szakasza?  

Sorolja fel Pál apostol második misszióútjának egyes állomásait! 

Milyen körülmények indokolják az 1Thessz első részében szereplő, hosszú buzdító szakaszt? 

Mit tudhatunk a korinthusi gyülekezet általános állapotairól a két korinthusi levél alapján? 

Milyen gyülekezeti probléma hátterén fejti ki Pál apostol a hit általi megigazulás tanítását a 

Galáciabeliekhez írt levélben?  


