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ÍRÁSBELI ZÁRÓVIZSGA AZ ALAPKÉPZÉS (B.A.) VÉGZŐS HALLGATÓI SZÁMÁRA  
A DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZETBEN 
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JAVÍTÓKULCSOK 
 

ÁLTALÁNOS TEOLÓGIAI TÉTEL 
 
3) Jézus a Krisztus (elérhető összpontszám: 4,50) 

 

• A Názáreti Jézustól Krisztusig: 0,75 pont  
o Jézus nyilvános működésének keretei, jellemzői (viszonya Izrael hagyományaihoz, korabeli 

csoportokhoz: 0,10 pont 
o Isten uralma / Isten Országa (fogalom jelentése, Jézus igehirdetése és tettei): 0,20 pont 
o Jézus halála, halálértelmezése: 0,15 pont 
o Jézus feltámadása (hitvallások, elbeszélések, hatása a krisztológiára): 0,10 pont 
o Krisztológiai címek - Messiás, Isten Fia, Emberfia. Jézus messiási öntudata és Istennel való 

kapcsolata (Abba megszólítás): 0,20 pont 
 

• Krisztológiai eretnekségek a 4. és 5. században: 0,75 pont 
o Arianizmus: 0,40 pont 

▪ Arius személye 0,05 pont 

▪ Tanai: Istene – egy – örök – teremtetlen: 0,05 pont 

▪ Ige – teremtett – született – nem örök: 0,05 pont.  

▪ Fiú -teremtmény, de felsőbbrendű: 0,05 pont 

▪ 325, Nikaia: homousziosz – egylényegű: 0,05 pont 

▪ homoiusziosz – hasonló egylényegű: 0,05 pont 

▪ egyetlen lényeg, három személy: 0,10 pont 

o Nesztorianizmus 0,35 pont 

▪ Nesztoriosz személye: 0,05 pont 

▪ Theotokosz- Krisztotokosz: 0,05 pont 

▪ Alexandriai Cirill: 0,05 pont 

▪ Különböző természetek egyesültek – egy Krisztus: 0,10 pont 
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▪ Unio hypostatica – egylényegű velünk emberségében, egylényegű az Atyával 

istenségében: 0,10 pont 

 

• A Krisztus-kérdés a mai teológiában: 0,75 pont 
o Isten feltámasztotta Krisztust: az élet legyőzi a halált. A Szentháromság műve: 0,10 

pont 
o A feltámasztásban Isten közli magát, a hit középpontja: 0,10 pont 
o A feltámadás a figyelmet a földi Jézusra irányítja, egysége Istennel: 0,10 pont 
o Isten szeretetének megnyilvánulása a Lélek által: 0,10 pont 
o Parúzia: messiási remények beteljesedése: 0,10 pont 
o Immánuel: Isten személyes jelenléte: 0,10 pont 
o Emberré lett Ige, az Atya képmása, az ember modellje: 0,15 pont 

 

• Egyházon kívül nincs üdvösség? Avagy tájékozódás a vallások teológiája területén: 0,75 
pont 

o A vallásteológia meghatározása: 0,10 pont 
o A vallásteológiai modellek felosztása: exkluzívizmus, inkluzívizmus és pluralizmus 

0,15 pont  
o Az exkluzívizmus formái: radikális, mérsékelt, határozatlan exkluzívizmus 0,05 pont 
o Ellenvetések az exkluzívizmussal szemben: 0,10 pont 
o Karl Rahner inkluzívista vallásteológiája: transzcendentális kinyilatkoztatás, 

természetfeletti egzisztenciál, kategoriális kinyilatkoztatás, anonim keresztények: 
0,20 pont 

o Ellenvetések az inkluzívizmussal szemben: 0,05 pont 
o Ellenvetések a pluralizmussal szemben: 0,10 pont 

 

• Az emberszeretet evangéliumi normája és a szeretet dilemmái: 0,75 pont 
o Az emberszeretet evangéliumi normája: 0,25 pont 

▪ A szekuláris etikák is megfogalmazták az emberi személy tiszteletének 
fontosságát (sztoikusok, Kant) 

▪ A Szentírásban – ezüstszabály, aranyszabály 
▪ A keresztény szeretet normája Jézus Krisztus: megváltói szeretet, minden 

ember fele kitárul; a teljes emberre irányul; konkrét szituációkban 
mutatkozik meg 

o Az embertársi szeretet dilemmái: 0,50 pont 
▪ Saját kötelesség ütközése a mások iránti szeretet felszólításával 
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▪ Mások iránti szeretet kötelességeink ütköznek egymással: hozzánk közelebb 
állók 

▪ Mások iránti szeretet kötelességeink ütköznek: üdvösség mindent megelőz 
▪ Segítés mértéke a saját erkölcsi és anyagi lehetőségünk 
▪ Segítés nem szolgálhat a szükség tartósítására 

 

• Istenhez hasonlóan az ember mellett lenni: 0,75 pont 
o Istenhez hasonlóan az ember mellett lenni: 0,15 pont 

▪ „erősen politikus Isten” 
▪ Isten szem és fül a szegények számára 
▪ Isten meghallja a szegények kiáltását 
▪ Isten kiszabadít 
▪ Isten igénybe veszi az emberek szolgálatait a szegények megsegítésére 

o A lábmosás lelkisége: 0,20 pont 
▪ Minden érzékkel cselekszik 
▪ Odanézni, ahonnan mások elfordítják a tekintetüket 
▪ Nem irracionális ez a lelkiség, politikai kezdeményezések szem előtt tartása 
▪ Érző szív fontossága: A „szív képzése” (XVI. Benedek pápa) 
▪ Szakszerűen szervezett diakónia 
▪ Diakonisszák  

o Utolsó vacsora és lábmosás: 0,20 pont 
▪ Az egyház alapdimenziói az eukarisztia ünnepében sűrűsödnek: misztika, mártíria, 

koinónia, diakónia 
▪ Forrás és csúcs az eukarisztia 
▪ Együtt a középkori könyvfestészetben: utolsó vacsora és lábmosás 
▪ A pap az összegyűlt közösség nevében lehívja a Szentlelket 
▪ Az ünnepről átváltozott közösség jön ki 
▪ A szentmisében világátváltoztatás történik 
▪ A szentmise az egyházba való betagozódás beteljesülése 

o Az Atyához hasonlóvá válni: irgalmas lelkipásztorkodás: 0,20 pont 
▪ Isten legbensőbb lényege az irgalom 
▪ Irgalom és igazságosság ütközése 
▪ Az irgalom nem a vétek és bűn elkendőzését jelenti 
▪ A házastársi hűség kérdése az ortodox hagyomány szerint: akríbia és oikonomia 
▪ „politikai irgalmasság” 
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SPECIÁLIS TEOLÓGIAI TÉTEL 
 
Didaktikai teológia szak 
 

3) A keresztény szentháromságtan fejlődése  

 

• A szentháromságtani fogalomrendszer kialakulása a nikaiai zsinat előtt: 1,5 pont 
o korai hitvallások és doxológiák, keresztelési formulák: 0,25 pont 

o Antignosztikus írások, dialógus a platonizmussal: 0,25 pont 

o Szubordinacionista és modallista kihívás: 0,50 pont 

o Tertulliánus és Órigenész: a fogalmak tisztázódása: 0,50 pont 

• A keleti szentháromságtan a korai zsinatokon és a kappadókiai atyák tanításában: 1,5 
pont 
o A nikaiai és konstantinápolyi zsinat: 0,75 pont 

o Kappadókiai atyák fogalmi rendszere, az eredéseken alapuló megkülönböztetése: 0,75 

pont 

• A nyugati szentháromságtan fejlődése Szent Ágostontól napjainkig: 1,5 pont 
o Ágoston szerepe: pszichológiai és interperszonális szentháromságtan:1,00 pont 

o Szentviktori Richárd, Aquinói Szent Tamás: Relációk, eredések, küldések: 0,50 pont 

 
 
Dr. Vik János 
dékán, vizsgabizottsági elnök 
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