
Jézus élete 2. 

tantárgyleírás 
 

Az ismeretkör: Részletek az evangéliumokból  

Kredittartománya (max. 12 kr.): összesen 9 kr. 

Tantárgyai: 1.) Jézus élete 1. 

                    2.) Jézus élete 2. 

                    3.) János evangéliuma                     

 

(2.) Tantárgy neve: Jézus élete 2. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 80% elmélet, 20 % 

gyakorlat 

A tanóra típusa: előadás 

Féléves óraszáma:  

nappali: 26 

levelező: 8 

A számonkérés módja: (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium (szummatív írásbeli vizsga) 

A számonkérés anyaga: az órai előadások, a kötelező irodalom és a félévhez kapcsolódó bibliai fejezetek 

ismerete. A vizsgára való felkészülést és önellenőrzést a főiskola weboldalára feltöltött „Vizsga-

felkészülést segítő kérdéssor” segíti.  

https://sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Jezus_elete_1/jezus_elete_vizsgakerdesek_06.pdf 

A vizsga a félév teljes anyagát lefedi, minden érintett témakörből tartalmaz kérdéseket. A zárthelyi írásbeli 

vizsgára 60 perc áll rendelkezésre. A vizsgán Biblia használható, ezeket a főiskola biztosítja. A vizsgára 

való jelentkezés, a vizsga, (szükség esetén javítóvizsga, ismételt javító vizsga vagy érdemjegy javító 

vizsga) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 50. és 50/A. §-a szerint történik.  

 

Az értékelés típusa és módszere: A kurzus teljesítésének alapfeltétele a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

49/A. §-ban rögzített minimum óralátogatási kötelezettség teljesítése. Az értékelés típusa: ötfokozatú, 

kritériumorientált értékelés. Az írásbeli vizsgalapon minden feladat végén fel van tüntetve a maximálisan 

megszerezhető pontszám.  Az írásbeli vizsga értékelése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 51.§-ban rögzített 

szempontok szerint történik.  A hallgatónak lehetősége van arra, hogy írásbeli vizsgadolgozatát az értékelés 

után megtekintse és arról az oktatóval konzultáljon. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Jézus élete 1. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus anyaga és célja 

A két féléves tantárgy célja Jézus életének bemutatása, kifejezetten az evangéliumi beszámolók alapján; 

nyilvános szolgálatának eseménytörténete az időrend tisztázásával, az eszmei és erkölcsi tanulságok 

megfogalmazásával, továbbá a belső összefüggések feltárásával. A tantárgy végső célja, hogy Jézus 

személye az evangéliumok alapján minél reálisabban rajzolódjon ki a hallgatók előtt. A második félévben 

Jézus életének utolsó szakaszát tekintjük át, a nagy galileai válságtól a feltámadásáig. 

 
Témakörök: 

1. Jézus újbóli bizonyságtevése Jeruzsálemben. 

2. Jézus utolsó igehirdetői körútja. 

3. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, utolsó bizonyságtevései a városban. 

4. Az utolsó vacsora, Júdás árulása; a búcsúbeszéd és a főpapi ima. 

https://sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Jezus_elete_1/jezus_elete_vizsgakerdesek_06.pdf
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_


5. A Gecsemáné-kert: a lelki küzdelem és az elfogatás. 

6. Jézus kihallgatása és elítéltetése. 

7. Jézus halála. 

8. Jézus feltámadása, bizonyságtételei tanítványainak és mennybemenetele. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

 Takács Szabolcs–Vankó Zsuzsa: Jézus élete I-II. Sola Scriptura Teológiai Főiskola, főiskolai 

jegyzet, Spalding Alapítvány, Biatorbágy, 2009. 

 Vankó Zsuzsa: Az ember és az igazság, Spalding Alapítvány, Biatorbágy, 2001. ISBN 

9630092948 

 

Ajánlott irodalom: 

 Kroll, Gerhard: Jézus nyomában. Szent István Társulat, Budapest, 1982. ISBN 9633601940 

 Bolyki János: „Igaz tanúvallomás”. Osiris, Budapest, 2001. ISBN 9633798825 

 Bovon, François: Jézus utolsó napjai, Tillinger Péter Műhelye, Budapest, 1993. ISBN 

9630430746 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása (magában foglalja) 

- Az evangéliumok átfogó tartalmi ismeretét,  

- továbbá a kapcsolódó keletkezéstörténeti és kortörténeti ismereteket, vitákat. 

- Jézus földi szolgálata főbb eseményeinek ismeretét a nagy galileai válságtól a feltámadásáig. 

- Jézus áldozatának és feltámadásának jelentőségét. 
b) képességei 

- Képes a szakterületéhez tartozó szakirodalom feltárására, értelmezésére és önálló feldolgozására. 

- Képes arra, hogy a tanult ismereteket kreatívan alkalmazza és továbbfejlessze. 

- Képes arra, hogy akár élőszóban, akár írásban összefoglalja saját álláspontját, tudományos igénnyel 

érveljen mellette, vagy dialógusban, vitában vegyen részt. 

- Képes tudása és képességei önálló fejlesztésére. 

c) attitűdje 

- Személyisége nyitott, előítélet-mentes, készséges a segítségnyújtásra és az együttműködésre, 

- a reális énkép kialakítására és személyisége fejlesztésére törekszik. 

- Tiszteletben tartja az emberi jogokat és az egyenlő emberi méltóságot. 

- Emberi kapcsolataiban törekszik a keresztény etika alkalmazására. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Rendelkezik egyéni felelősségtudattal, álláspontját körültekintően alakítja ki, hogy az másokat emberi 

méltóságukban ne sértsen,  

- elutasít, nem alkalmaz érzelmi, vagy ideológiai jellegű manipulációt. 

- Rendelkezik közösségi felelősségtudattal, óvja és ápolja természeti és emberi környezetét, 

- felelősséget érez a környezetében tapasztalt szociális problémák megoldására. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kocsis Péter adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy Sándor 

tudományos munkatárs 

 


