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Vizsgakövetelmények az Újszövetségismeret tantárgyhoz – II. 

félév  
 

A számonkérés módja: írásbeli zárthelyi vizsga  

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó speciális követelmények:  
 

1. Pál apostol fogságból írt levelei (Ef, Kol, Fil, Filem)  

 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.  

 

2. A Zsidókhoz írt levél 

 A levél bevezetéstani adatai: szerzőség, feltételezett keletkezési hely és idő, a 

level megírásának célja. 

 A level krisztológiájának legfontosabb elemei: Jézus mint emberfia, apostol és 

főpap. 

 Az ároni és melkisédeki papság közötti különbség. 

 A levél ószövetségi hivatkozásainak jelentősége (összegezve) 

 

3. A kereszténység a későbbi apostoli korban és az ekkor keletkezett levelek 

 Az i.sz. 63 utáni időszak gyülekezeteinek általános jellemzése, belső rendje. A 

főbb apostolok további sorsa. 

 A kereszténység helyzete és jogállása a Római Birodalomban, beleértve a 

keresztényüldözéseket is. A zsidó háború hatása a kereszténységre, a judaizmus és 

a kereszténység végleges szétválása. A nem keresztény tömegek és gondolkodók 

viszonyulása a terjedő kereszténységhez. 

 Pál apostol pásztorleveleinek átfogó ismerete: szerzőség, keletkezés feltételezett 

helye és ideje, a címzettek személye, főbb témák. 

 A katolikus levelek (Jak, 1-2Pét, 1-3Ján, Júd) átfogó ismerete: az egyes levelek 

szerzőségi kérdései, a keletkezés feltételezhető körülményei, a levelek célja, főbb 

tanításai és gondolatmenete. 

 

Lehetséges típuskérdések (a vizsgán nem feltétlenül ezek szerepelnek!):  
Fejtse ki, mi az egyház elsődleges rendeltetése az Efézusi levél szerint!  

Milyen értelemben példa Jézus megalázkodása a hívők számára a Filippi levél szerint? 

Mit tudunk Timótheus személyéről? (Az újszövetségi hivatkozások figyelembevételével)  

Minek alapján feltételezhetjük a Zsidókhoz írt levél páli szerzőségét? 

Mi Jézus főpapságának célja a Zsidókhoz írt levél alapján?  

Hogyan békíthető össze Jakab és Pál tanítása a megigazulás módjáról? 

Miben fogalmazhatjuk meg Péter apostol levelének jelentőségét?  

Feltételezhetően mi indokolja 2Pét 2. fejezete és Júd hasonlóságát? 

Melyek 1 Ján legfontosabb témái?  


