Sola Scriptura Teológiai Főiskola, teológia szak, levelező tagozat

János evangéliuma (kiegészítés)
EGYÉNI FELDOLGOZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK
Az alábbi segédanyagokra vonatkozóan:1
 Horváth Orsolya: „»Én vagyok az élet kenyere«. Jn 6,22-71 írásmagyarázata revideált
Károlyi-fordítással.” Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2011/1. 6-16.
 „»Én vagyok a világ világossága«. 1. rész: Jn 8,12-59 írásmagyarázata revideált Károlyifordítással.” Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2011/2. 15-25.
 „»Én vagyok a világ világossága«. 2. rész: Jn 9,1-41 írásmagyarázata revideált Károlyifordítással.” Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 2011/3. 10-19.
 „»Én vagyok a feltámadás és az élet.« Jn 11,1-54 írásmagyarázata”. Sola Scriptura
Teológiai Szakfolyóirat 2009/3. 8-16.

Jn 6,22-71
1.Vázolja föl 6,22-71 szerkezetét! (5p)
2. Mikor és hol (vers megadásával!) játszódnak a 6,22-71-ben megörökített események? (3p)
3. Sorolja föl 6,22-71 fő témáit! (3p)
4. Ismertesse 6,22-71 előzményeit! Mik történtek az előző napon? Miért élt fokozottabb
Messiás-várás a nép körében? (5p)
5. Milyen összefüggés van 6,25 kérdése és Jézus válasza (6,26) között? (2p)
6. Milyen kettősség jelenik meg a 6,27 versben? (2p)
7. Kire vonatkozik az Emberfia kifejezés 6,27-ben? Válaszát egy ószövetségi igehely
megadásával is indokolja! (2p)
8. Mutassa be röviden a 6,28 és 29. versekben megjelenő különböző nézeteket! (3p)
9. Miért nem mutat jelet Jézus a sokaság kérésére (6,30)? (3p)
10. Milyen, az evangéliumban másutt elhangzó kéréssel állítható párhuzamba a 6,34 kérése?
Adja meg az igehelyet is! (1p)
11. Elemezze az Atya és Jézus kapcsolatát 6,37-40 versek alapján! Térjen ki a predesztináció
kérdésére is! (5p)
12. Kik a „zsidók” 6,41 és 52-ben? (1p)
13. Min háborodtak fel a „zsidók” 6,41-ben, majd 6,52-ben? (2p)
14. Mi a különbség a manna és a valódi mennyei kenyér között 6,49-50 alapján? Korábban
milyen párhuzamot fejtett ki Jézus? (4p)
manna

valódi mennyei kenyér

párhuzam
különbség
15. Hogyan válik egyre konkrétabbá Jézus kijelentése az örök élet feltételéről? Vesse össze a
6,35-ben található és a 51. verstől kezdődő megfogalmazásokat? (2p)
16. Miért lehetett különösen botránkoztató Jézus kijelentése 6,53-ban a „zsidók” számára?
(2p)
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17. Hogyan radikalizálódik Jézus kijelentése a 6,54 és 56. versekben a korábbiakhoz képest?
Adja meg a szóban forgó ige eredeti jelentését is! (2p)
18. Hogyan igazolható a szövegből (6,22-71), hogy Jézus átvitt értelemben szól, amikor
vérének ivásáról és testének evéséről beszél 6,51-58-ban? Adja meg a verseket és mutassa fel
az érveket! (8 pont)
19. Miért él Jézus vére és teste fogyasztásának megbotránkoztató képeivel? Fejtse ki
részletesen a választ 4 fő pontba foglalva! (8p)
20. Elemezze a tanítványok vallástételét 6,68-69 versekben! Térjen ki Péter minden
kijelentésére, illetve kérdésére! Hogyan módosítható a Károlyi fordítás? (5p)
Jn 8,12-59
21. Mely fejezetek örökítik meg Jézus jeruzsálemi látogatását 30 őszén János
evangéliumában? (2p)
22. A fény, a világosság Isten jelenlétének a szimbóluma a Bibliában. Soroljon fel erre
legalább három példát! (3p)
23. Hogyan kapcsolódott Jézus a sátoros ünnep eseményeihez kijelentésével: „Én vagyok a
világ világossága” (8,12)? (4p)
24. Milyen korabeli ítélkezési gyakorlat hátterén válik érthetővé 8,13 kijelentése? Adjon meg
legalább egy igehelyet alátámasztásul! (2p)
25. Vázolja föl a beszélgetés (8,12-59) szerkezetét az alábbi táblázat alapján! Adja meg a
vonatkozó igehelyeket is! (7p)
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26. Mit jelent 8,28 kijelentése: „felemelitek az Emberfiát”? Térjen ki az ige eredeti jelentésére
és a többes szám második személy használatára is! (3p)
27. Értelmezze röviden Jézus nevezetes kijelentését: „az igazság szabaddá tesz majd
benneteket” (8,32)! (4p)
28. Hogyan lehetne pontosabban fordítani 8,34 kijelentését: „aki bűnt cselekszik, szolgája a
bűnnek”? Mi ennek a jelentősége? (2p)
29. Fejtse ki 8,39-41/a alapján, hogy kik Ábrahám valódi gyermekei! Miért jelentőségteljes ez
a kijelentés? (2p)
30. Mire vonatkozik 8,41 kijelentése: „mi nem paráznaságból születtünk”? A választ támassza
alá egy igehellyel is! (2p)
31. Hogyan mutatja be Sátánt 8,44? Mik a legfontosabb jellemzői? (3p)
32. Foglalja össze 8,12-59 alapján, hogy mik az igazi tanítványság ismérvei! Adja meg a
vonatkozó igehelyeket is! (6p)
33. Miként mutatkozott be Jézus 8,58-ban a „mielőtt Ábrahám lett, én vagyok” kijelentésével?
Melyik ószövetségi történetre utal vissza ezzel? Adja meg az igehelyet is! (3p)
34. Honnan tudhatjuk, hogy Jézus beszélgetőpartnerei pontosan értették Jézus 8,58-ban adott
kijelentését? (1p)
Jn 9,1-41

35. Milyen előítélet jelenik meg a tanítványok kérdésében 9,2-ben? (2p)
36. Elemezze a 9,6-7-ben leírt gyógyítást! Hol rejlett a gyógyító erő? Mi volt a beteg szerepe
a gyógyításban? (3p)
37. Miért volt szükség a 9,6-7-ben megörökített gyógyítás körülményesnek tűnő eljárására?
(2p)
38. Hányszor olvashatjuk a 9. fejezetben leírt gyógyítás menetét? Mely helyen ki beszéli el a
történetet? (8p)
39. Mit tesz egyértelművé számunkra 9,16 verse a vezetők farizeusi ágával kapcsolatban?
(2p)
40. Miért hivatják a kihallgatók a vakon született szüleit 9,18-ban? Mit akarnak általuk
bizonyítani? (2p)
41. Miért hárítják a vakon születettre a válaszadás felelősségét a szülei 9,21-ben? (1p)
42. Milyen gyülekezeti fegyelmező eszközöket ismer? Röviden jellemezze ezeket! (4+4p)
43. Mire vonatkozhat 9,24/b megfogalmazása: „adj dicsőséget Istennek”? Válaszát egy
igehellyel is támassza alá! (2p)
44. Miért kereste meg Jézus a vakon születettet a kizárása után? (2p)
45. Hogyan vált a vakon született lelki értelemben is látóvá? Melyik mozzanat fejezi ezt ki a
9. fejezetben? (2p)
46. Értelmezze Jézus kijelentését 9,39-ben: „Ítélet végett jöttem e világra, hogy akik nem
látnak, lássanak, és akik látók, vakká váljanak.” (4p)
11,1-54
47. Mikor játszódik a 11. fejezet? (1p)
48. Milyen halottfeltámasztásokról számolnak be az evangéliumok? Adja meg az igehelyeket
is! (6p)
49. Vázolja fel a 11. fejezet (1-54-ig) szerkezetét! (6p)
50. Hol feküdt Betánia, ahol a testvérek éltek 11,1 szerint? Válaszát igehellyel is támassza
alá! (2p)
51. Mely 9. fejezetbeli kijelentéssel mutat párhuzamot 11,4? (1p)
52. Miért jelentett próbát a tanítványok számára az, hogy Jézus a testvérek hívása után még
két napig nem indult el segíteni 11,6 kijelentése szerint? (3p)
53. A halál állapotát alvásként írja le 11,11. Hol hasonlítja még a Biblia alváshoz a halált?
Adjon meg legalább két igehelyet! (2p)
54. Milyen ellentét jelenik meg Jézus és Tamás kijelentése között 11,15 és 16-ban? (2p)
55. Miért hangsúlyozhatja az evangélista Lázárral kapcsolatban, hogy már negyednapja halott
11,17-ben? (3p)
56. Honnan tudhatjuk, hogy Márta 11,22-ben adott kijelentése nem arra vonatkozik, hogy
hiszi, Jézus most is feltámaszthatja a bátyját? (Igehely megadása.) (1p)
57. Hogyan pontosítható a Károlyi fordítás 11,25-26 esetében? (2p)
58. Fejtse ki, miért sír Jézus 11,35-ben? (4p)
59. Mi a jelentősége annak, hogy Jézus a 11. fejezetben megörökített csoda során igényli az
emberek segítségét? (2p)
60. Hogyan cselekedte Jézus a csodáit 11,41-42 alapján? (1p)
61. Mutassa be részletesen a vezetők érvelését Jézus megöletése mellett 11,47-50 alapján!
(4p)

