
24.Bevezetés Szent János evangéliumába 
-bővebb tanári lap - 

I.Szent János evangéliumának mássága 

A „Corpus Ioanneum”(a „jánosi gyűjtemény”) első könyve. Az evangéliumon 

kívül szent János nevéhez kötődik még 3 levél, valamint a Jelenések könyve. 

-János evangéliuma, akárcsak a másik három evangélium is Jézus történetéről 

beszél. Mégis feltűnően különbözik a szinoptikusoktól. 

-Alexandriai szent Kelemen János evangéliumát „lelki evangéliumnak” nevezte. 

-János története a fény és szeretet evangéliuma Jézusról. 

Miért más Szent János evangéliuma? 

1.Kiegészíti a többi beszámolót: a történetek jelentésére összpontosít 

2.Formája és gondolkodásmódja eltér a többiektől: kevés a mellékcselekmény. 

3.Jézus sok csodája közül azokat választja ki, amelyeknek bizonyos „jeleket” tartalmaznak. Nemcsak röviden és 

gyorsan mutatja be a csodákat, hanem  részletesen foglalkozik a 7 csodával, amelyből 4 sajátja:  

  -Víz borrá változtatása 

  -Lázár feltámasztása 

  -Vakon született meggyógyítása 

  -Beteszdai béna meggyógyítása 

4.Leginkább azt rögzíti, amit Jézus mond önmagáról. Nem illeszt be 

példabeszédeket, de közli Jézus nagy „Én vagyok...”(Ego eimi) állításait.(„Én 

vagyok az élet  

kenyere...a világ világossága...az ajtó...a jó pásztor”) 

5.Konkrét valóságokból indul ki pl. a víz, a kenyér, a születés, de bemutatja, hogy ezeknek, hogyan lehet 

mélyebb jelentősége. A konkrét hétköznapi valóságok számára jelképek: egyrészt bemutatja általuk Isten 

világát, másrészt kapcsolatot teremt az isteni és az emberi világ között általuk 

6.Míg a többiben elég fontos szerepet játszik Galilea a Jánosban rögzített események többsége Jeruzsálemben és 

környékén, különféle ünnepeken játszódik. 

7.János evangéluma a „zsidókról” beszél, mintha maguk Jézus tanítványai nem zsidók volnának. Ez valószínűleg 

nem zsidó olvasóiért van így, akik feltehetően Efezusban éltek.  

-A „zsidók” kifejezés Jánosnál jelöli a júdeaiakat, a Jézussal szembenálló zsidó vallási hatalmasságokat. Vannak 

akik akifejezést antiszemita kifejezésként könyvelik, mai eléggé furcsa, ha arra gondolunk, hogy maga János 

is zsidó volt, sőt van ahol pozítiv kicsengése is van a kifejezésnek, amikor arról ír, hogy „sokan(zsidók) hittek 

benne(Jézusban)”. János máskülönben mások hitetlenségéről is beszámol, nemcsak a vezetőkről(Jn 12,37-43) 

-János evangéliumának alaphangneme a szeretet: „16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta 

oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”(Jn 3,16) 

-János úgy ábrázolja Jézust, mint a sötétségben felragyogó fényt, aki az élet ajándékát kínálja. 

-János keveset idézi az Ószövetséget, a 18 idézet közül csak 5 olyan van, amelynek megfelelője van a 

szinoptikusokban. 

II.Az író és olvasói:  

-Mit tudunk az apostol listáról? Egészítsétek ki! A szeretett tanítvány, Betszaidából származik, Halász, Idősebb 

Jakab öccse,apja Zebedeus, Boanergesz(a „vihar fia”) 

-János Jézus unokatestvére lehetett(anyja, Szalomé, Mária testvére)  
Jn 19,25: „Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt.” 

-Ünnepe: december 27(borszentelés- egy legenda szerint próbálták megmérgezni) 
A középkori legenda szerint Aristodemus pogány főpap azt mondta Szent Jánosnak: akkor hajlandó hinni Krisztusban, ha kiürít egy mérgezett borral 

teli kelyhet, és az nem árt neki. A mérget először megitatták két gonosztevővel, akik azonnal meghaltak. Szent János imádkozott, megáldotta a mérgezett 

boroskelyhet, kiitta, és semmi baja nem lett; köpenyét a gonosztevőkre terítette, akik feltámadtak. A pogányok a látottak alapján a főpapjukkal együtt 

megkeresztelkedtek. Szent Jánost boroskehellyel a kezében is szokták ábrázolni. A kehelyből kígyó mászik elő, ami aztán a gyógyszertárak logója lett. A 

kereszténység ezzel is rátapintott arra, amit a tudomány csak évszázadokkal később bizonyított, a bor gyógyító hatására. Ma a korszerű analitikai 

vizsgálatok a szőlőben közel 4000 polifenol vegyületet mutatnak ki, minek következtében USA kutatók a rákmegelőző (anticanser) gyümölcsök között a 

szőlőt emelik az első helyre.  

-Szimbóluma: a sas 

-Szent János több időt töltött Jézussal, mint bármelyik más apostol. 

-Jézus legközelebbi barátaihoz tartozott, a „belső körhöz”, azoknak a csodáknak a tanúja, maleyet kevesen láttak 

mások. 

-Az evangélium szerzője úgy hivatkozik magára, mint „a tanítvány, akit Jézus kedvelt”(Jn 21,20.24). Az 

evangélium nem tesz említést János apostolról, a Keresztelőt pedig egyszerűen Jánosnak nevezi.  



 

-Szent Ireneusz a legrégibb kifejezett tanú amellett, hogy Szt. János a szerzője s hogy Efezusban írta. Úgy látszik, 

hogy szt. Ireneusz az információt Szt. Polikárptól, szmirna püspökétől vette, aki feltehetően személyesen is 

ismerte Szt. Jánost. 100 körül Polikrátesz, Efezus püspöke említi, hogy János Efezusban élt mégha nem is szól az 

evangéliumról. 

-Az evangéliumot több szakaszban írták meg, amíg végül 95-100-ra megszületett a végső formája. 

- Amennyiben nem János volt a tényleges író nyilvánvaló az alkotó és János közötti szoros kapcsolat. 

III.A jánosi evangélium forrásai 

-Bár nem lehet pontosan, hogy melyik rész honnan származnak feltételezhető, hogy János evangéliumát több 

forrásból állították össze: 

a)A csodák valószínű, hogy egy csodákat tartalmazó külön gyűjteményből származnak 

b)A beszédek egy beszádgyűjteményből származnak, mely más mint a szinoptikusok által használt Logionquelle. 

Ezek a beszédek valószínű, hgy olyan beszédek gyűjteménye, amelyeket a jánosi közösségeken belül használtak. 

c)Bizonyos források közösek a szinoptiuksokkal, Márkkal és Lukáccsal, kevésbé Máténál. 

d)Későbbi hozzáadások a 15-17, illetve a 21 fejezet. Ez bizonyítja,, hogy több szakaszon esett át a szerkesztés, 

míg meg lett a teles mű. 

IV.Hol írták? A jánosi közösség 

-Amint már említettük a legvalószínűbb feltételezés az, hogy Efezusban írták a könyvet.  

-érdekes kissé bővebben foglalkozni ezzel a várossal, azért, hogy megérthessük kik voltak az olvasói, kik voltak 

az efezusi, jánosi közösség tagjai. 

Efezus gazdag kikötőváros volt Ázsia római provinciájában. Híres volt Artemisz temploma, melyből nem sok 

maradt ma. Pál látogatása alatt tiltakozó gyűlés volt a hatalmas színházban, ahol sokan kifogást emeltek Pál 

igehirdetése ellen. A városban stadion is volt(a színház közelében) és egy agóra, piactér. 

-Mivel Efezus fontos kikötő volt különféle vallási irányzatok találkoztak benne.  Ezekkel is próbálták kapcsolatba 

hozni Jánost. 

-Efezust elsősorban befolyásolták a különbözú görög tanok, leginkább a sztoicizmus, amelynek egyik alapelve: Az 

istenség a legfinomabb anyagból, tüzes lehelletből való értelmes erő (Logosz), mely úgy hat át és tart fenn minden dolgot, 

ahogyan a lélek hatja át a testet. A Logosz(az Ige) szerepel a jánosi evangélium elején is, de ez az Ige nem anyagi 

jellegű. 

-Efezusban jelen voltak a zsidók és a judaizmus is. Szent János innen felhasználta a próféták és a bölcsességi 

könyvek gondolatait is. Mindezek a képek segítenek, hogy bemutassák Jézust. Ilyen képek például a húsvéti 

bárány, a manna(az égi kenyér), a víz, a szőlőtőke. Jézus a pásztor, a fény és főleg az „Én vagyok”, amely 

emlékeztet Isten nevére, amelyet az Úr kinyilvánít Mózesnek a csipkebokornál. 

-Az esszénusok gondolatait is felhasználja János Jézus bemutatására. Ezeket a gondolatokat leginkább az 1947-es 

qumráni felfedezések után ismerjük jobban. Rokon gondolat köztük a Lélek, amely éltet, amely az igazságra 

vezet, valamint a fény/sötétség, illetve igazság/hazugság ellentétek.  

V.Felépítése 

-Szent János evangéliumának a felépítését a kulcsmozzanatok és a legismertebb történetek alapján állítjuk fel: 

1.Az Ige(1) 

2.A kánai menyegző(2) 

3.Nikodémus(3) 

4.5000 ember megvendégelése: „Én vagyok az élet kenyere”(6) 

5. „Én vagyok a világ világossága”(8-12-59) 

6.A vakon született meggyógyítása(9) 

7. „Én vagyok a jó pásztor(10,1-21) 

8. „Én vagyok a feltámadás és az élet”:Lázár feltámasztása(11) 

9.Mária megkeni Jézust(12,1-7) 

10.Jézus utolsó vacsorája tanítványaival(13-17) 

11. „Én vagyok az út, az igazság és az élet”(14) 

12.A szőlőtő(15) 

13.Jézus főpapi imája(17) 

14.Vizsgálat, halál és feltámadás(18-21) 

15.Jézus és Mária Magdolna(20,11-18) 

16.Tamás a kételkedő(20,24-29) 

17.Jézus és Péter(21,15-19) 



 
 
A víz borrá változtatása a kánai menyegzőn (Jn 2,1-11). János szerint ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit. A 
kánai menyegző megszentelt bora a megszentelt emberi szeretet, az utolsó vacsora bora pedig a megszentelt 

isteni szeretetet jelképezi.[4] 

 
A második csodálatos halfogás (Jn 21,1-14). Ez már Jézus feltámadása után történik. Simon Péter és más 
tanítványok egész éjszaka nem fogtak semmit, de Jézus szavára ismét kivetik a hálót, bár ekkor még nem 
ismerik fel. A csoda láttán elsőként János („az a tanítvány, akit Jézus kedvelt”) ismeri fel. „Ez volt a harmadik 
eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.” (János 21,14) Példázat a hitehagyás 
legyőzésére. 

 
Vízen jár (Mt 14,22-33), (Mk 6,45-52), (Jn 6,15-21). Péter: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek 
a vízen” (Máté). Az akarat, és hit csodája. 

 

 
Egy béna meggyógyítása a Beteszda-fürdőnél szombaton (Jn 5,1-18). A 38 éve beteg, bénult ember nem 
tudott elsőként a vízhez menni, amikor az Úr angyala felkavarja a vizet és aki elsőként fürdik, mind 
meggyógyult. Jézus felszólítására viszont feláll, és elviszi hordágyát is. A szombaton történő gyógyítás kiderül, 
Jézus saját Atyjának nevezi Istent, ezért a zsidók még inkább az életére törtek, mert nemcsak szombaton 
gyógyít, hanem egyenlőséget tett maga és Isten közt. 

 
Lázár feltámasztása (Jn 11,1-44). Jézust figyelmeztették tanítványai, ne menjen vissza Júdeába, hiszen most 
akarták megkövezni a zsidók. Mire odaértek Lázár már négy napja halott volt. Jézus nyugtatta Lázár testvérét 
Mártát: „Feltámad testvéred.” Márta ezt az utolsó időkre értette. Jézus így válaszolt mielőtt imádkozott Istenhez, 
és a sírkő elhengerítésre szólított fel: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, 
élni fog. Az aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.(...)” Az ima után hangosan beszólt: „Lázár jöjj 
ki!” És a halott bepólyázva kijött. Sok vigasztalásra összegyűlt zsidó látta, és hittek benne. De némelyek 
elmentek a farizeusokhoz hírt vinni. Erre mondta Kaifás, a főpap: „...jobb ha egy ember hal meg a népért, 
mintsem az egész nép elpusztuljon”. Ettől a csodatételtől kezdve döntötték el, hogy megölik. 

 
A vakon született meggyógyítása szombaton (Jn 9). „Mester ki vétkezett ez vagy a szülei, hogy vakon 
született?" kérdezték tanítványai. „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta 
nyilvánvalóvá válniuk” - felelte Jézus. Míg tovább beszélt a földre köpött, nyálával sarat csinált, és a sarat a vak 
szemére kente. Majd elküldte hogy a Siloe tavában mosakodjon meg. Az elment, megmosdott és látott. A 
meggyógyultat a farizeusok részletesen kikérdezték később, végül avval dobták ki: „Te akarsz minket tanítani, 
aki mindenestül bűnben születtél?” 

 
A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása (Jn 4,46-54). János megemlíti, ez volt Jézus második csodajele, 
amikor Júdeából Galileába tartott. A tisztviselő kérlelte, hogy menjen meggyógyítani fiát, de Jézus nem ment el. 
„Hacsak jeleket, csodákat nem láttok, nem hisztek.” „Menj csak, él a fiad.” És megtudták, abban az órában 
gyógyult meg a fia, amikor ezt mondta. 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus_csod%C3%A1inak_list%C3%A1ja#cite_note-4
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efezusi, jánosi közösség tagjai. 

Efezus gazdag kikötőváros volt Ázsia római provinciájában. Híres volt Artemisz temploma, melyből nem sok 

maradt ma. Pál látogatása alatt tiltakozó gyűlés volt a hatalmas színházban, ahol sokan kifogást emeltek Pál 

igehirdetése ellen. A városban stadion is volt(a színház közelében) és egy agóra, piactér. 

-Mivel Efezus fontos kikötő volt különféle vallási irányzatok találkoztak benne.  Ezekkel is próbálták kapcsolatba 

hozni Jánost. -Efezust elsősorban befolyásolták a különbözú görög tanok, leginkább a sztoicizmus, amelynek 

egyik alapelve: Az istenség a legfinomabb anyagból, tüzes lehelletből való értelmes erő (Logosz), mely úgy hat át és tart 

fenn minden dolgot, ahogyan a lélek hatja át a testet. A Logosz(az Ige) szerepel a jánosi evangélium elején is, de ez az 

Ige nem anyagi jellegű. 

-Efezusban jelen voltak a zsidók és a judaizmus is. Szent János innen felhasználta a próféták és a bölcsességi 

könyvek gondolatait is. Mindezek a képek segítenek, hogy bemutassák Jézust. Ilyen képek például a húsvéti 

bárány, a manna(az égi kenyér), a víz, a szőlőtőke. Jézus a pásztor, a fény és főleg az „Én vagyok”, amely 

emlékeztet Isten nevére, amelyet az Úr kinyilvánít Mózesnek a csipkebokornál. 

-Az esszénusok gondolatait is felhasználja János Jézus bemutatására. Ezeket a gondolatokat leginkább az 1947-es 

qumráni felfedezések után ismerjük jobban. Rokon gondolat köztük a Lélek, amely éltet, amely az igazságra vezet, 

valamint a fény/sötétség, illetve igazság/hazugság ellentétek.  



 

 

V.Felépítése 

-Szent János evangéliumának a felépítését a kulcsmozzanatok és a legismertebb történetek alapján állítjuk 

fel: 

1.Az Ige(1) 

2.A kánai menyegző(2) 

3.Nikodémus(3) 

4.5000 ember megvendégelése: „Én vagyok az élet kenyere”(6) 

5. „Én vagyok a világ világossága”(8-12-59) 

6.A vakon született meggyógyítása(9) 

7. „Én vagyok a jó pásztor”(10,1-21) 

8. „Én vagyok a feltámadás és az élet”: Lázár feltámasztása(11) 

9.Mária megkeni Jézust(12,1-7) 

10.Jézus utolsó vacsorája tanítványaival(13-17) 

10a. „Én vagyok az út, az igazság és az élet”(14) 

10b.A szőlőtő(15) 

10c.Jézus főpapi imája(17) 

11.Vizsgálat, halál és feltámadás(18-21) 

11a.Jézus és Mária Magdolna(20,11-18) 

11b.Tamás a kételkedő(20,24-29) 

11c.Jézus és Péter(21,15-19) 

 

 



 
24.Bevezetés Szent János evangéliumába 

-tanuló lap - 
 

I.Szent János evangéliumának mássága 

-„     ”(„jánosi gyűjtemény): 

 - 

 - 

 - 

-Feltűnően    a szinoptikusoktól. 

-Alexandriai szent Kelemen János evangéliumát „    

   ” nevezte. 

-János története a       Jézusról. 

Miért más Szent János evangéliuma? 

1.Kiegészíti a többi beszámolót: a        összpontosít 

2.Formája és gondolkodásmódja eltér a többiektől:        . 

3.Jézus sok csodája közül azokat választja ki, amelyeknek bizonyos  

„    ” tartalmaznak. Nemcsak röviden és gyorsan mutatja be a csodákat, hanem  részletesen 

foglalkozik a 7 csodával, amelyből 4 sajátja:  

  - 

  - 

  - 

  - 

4.Leginkább azt rögzíti, amit         

. Nem illeszt be példabeszédeket, de közli Jézus nagy „Én vagyok...”(    ) állításait.(„Én  

vagyok az élet kenyere...a világ világossága...az ajtó...a jó pásztor”) 

5.      indul ki pl. a víz, a kenyér, a születés, de bemutatja, hogy ezeknek, hogyan 

lehet      . A konkrét hétköznapi valóságok számára jelképek: egyrészt 

bemutatja általuk Isten világát, másrészt kapcsolatot teremt az isteni és az emberi világ között általuk 

6.Míg a többiben elég fontos szerepet játszik Galilea a Jánosban rögzített események többsége  

      , különféle ünnepeken játszódik. 

7.János evangéluma a „   ” beszél, mintha maguk Jézus tanítványai nem zsidók volnának. Ez 

valószínűleg nem zsidó olvasóiért van így, akik feltehetően Efezusban éltek.  

-A „zsidók” kifejezés Jánosnál jelöli a júdeaiakat, a Jézussal szembenálló     

  . Vannak akik a kifejezést antiszemita kifejezésként könyvelik, mai eléggé furcsa, ha arra gondolunk, 

hogy maga János is zsidó volt, sőt van ahol pozítiv kicsengése is van a kifejezésnek, amikor arról ír, hogy 

„sokan(zsidók) hittek benne(Jézusban)”. János máskülönben mások hitetlenségéről is beszámol, nemcsak a 

vezetőkről(Jn 12,37-43) 

-János evangéliumának alaphangneme a   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-János úgy ábrázolja Jézust, mint a sötétségben felragyogó fényt, aki az élet ajándékát kínálja. 

-János      , a 18 idézet közül csak 5 olyan van, amelynek megfelelője van a 

szinoptikusokban. 

II.Az író és olvasói:  

-Mit tudunk az apostol listáról? Egészítsétek ki! 

               

             

-János Jézus unokatestvére lehetett(anyja,    , Mária testvére)  
Jn 19,25: „Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt.” 

-Ünnepe:     (borszentelés- egy legenda szerint próbálták megmérgezni) 

-Szimbóluma:     

-Szent János több időt töltött Jézussal, mint bármelyik más apostol. 

-Jézus legközelebbi barátaihoz tartozott, a „            ”, azoknak a csodáknak a tanúja, maleyet 

kevesen láttak mások. 

-Az evangélium szerzője úgy hivatkozik magára, mint „       ”(Jn 

21,20.24). Az evangélium nem tesz említést János apostolról, a Keresztelőt pedig egyszerűen Jánosnak nevezi.  

-     (+202) a legrégibb kifejezett tanú amellett, hogy Szt. János a szerzője s hogy Efezusban 

írta. Úgy látszik, hogy szt. Ireneusz az információt Szt. Polikárptól, szmirna püspökétől vette, aki feltehetően 

személyesen is ismerte Szt. Jánost. 100 körül Polikrátesz, Efezus püspöke említi, hogy János Efezusban élt mégha 

nem is szól az evangéliumról. 

-Az evangéliumot több szakaszban írták meg, amíg végül    -ra megszületett a végső formája. 

- Amennyiben nem János volt a tényleges író nyilvánvaló az alkotó és János közötti szoros kapcsolat. 

III.A jánosi evangélium forrásai 

-Bár nem lehet pontosan, hogy melyik rész honnan származnak feltételezhető, hogy János evangéliumát több 

forrásból állították össze: 

a)A    valószínű, hogy egy csodákat tartalmazó külön gyűjteményből származnak 

b)A    egy beszádgyűjteményből származnak, mely más mint a szinoptikusok által használt 

Logionquelle. Ezek a beszédek valószínű, hgy olyan beszédek gyűjteménye, amelyeket a    

   használtak. 

c)Bizonyos források közösek a szinoptikusokkal, Márkkal és Lukáccsal, kevésbé Mátéval. 

d)Későbbi hozzáadások a 15-17, illetve a 21 fejezet. Ez bizonyítja,, hogy több szakaszon esett át a szerkesztés, míg 

meg lett a teles mű. 

IV.Hol írták? A jánosi közösség 

-Amint már említettük a legvalószínűbb feltételezés az, hogy       írták a 

könyvet.  

-érdekes kissé bővebben foglalkozni ezzel a várossal, azért, hogy megérthessük kik voltak az olvasói, kik voltak az 

efezusi, jánosi közösség tagjai. 

Efezus gazdag kikötőváros volt Ázsia római provinciájában. Híres volt Artemisz temploma, melyből nem sok 

maradt ma. Pál látogatása alatt tiltakozó gyűlés volt a hatalmas színházban, ahol sokan kifogást emeltek Pál 

igehirdetése ellen. A városban stadion is volt(a színház közelében) és egy agóra, piactér. 

-Mivel Efezus fontos kikötő volt különféle vallási irányzatok találkoztak benne.  Ezekkel is próbálták kapcsolatba 

hozni Jánost. 

-Efezust elsősorban befolyásolták a különbözú görög tanok, leginkább a    , amelynek 

egyik alapelve: Az istenség a legfinomabb anyagból, tüzes lehelletből való értelmes erő (Logosz), mely úgy hat át és tart 

fenn minden dolgot, ahogyan a lélek hatja át a testet. A    (az Ige) szerepel a jánosi evangélium elején 

is, de ez az Ige nem anyagi jellegű. 

-Efezusban jelen voltak a    és a judaizmus is. Szent János innen felhasználta a    és a

      gondolatait is. Mindezek a     segítenek, hogy 

bemutassák Jézust. Ilyen képek például a húsvéti bárány, a manna(az égi kenyér), a víz, a szőlőtőke. Jézus a 

pásztor, a fény és főleg az „Én vagyok”, amely emlékeztet Isten nevére, amelyet az Úr kinyilvánít Mózesnek a 

csipkebokornál. 



-Az     gondolatait is felhasználja János Jézus bemutatására. Ezeket a gondolatokat 

leginkább az 1947-es qumráni felfedezések után ismerjük jobban. Rokon gondolat köztük a Lélek, amely éltet, 

amely az igazságra vezet, valamint a fény/sötétség, illetve igazság/hazugság ellentétek.  

V.Felépítése 

-Szent János evangéliumának a felépítését a kulcsmozzanatok és a legismertebb történetek alapján állítjuk fel: 

1.    (1) 

2.      (2) 

3.     (3) 

4.     megvendégelése: „Én vagyok     ”(6) 

5. „Én vagyok a      ”(8-12-59) 

6.A     meggyógyítása(9) 

7. „Én vagyok a    ”(10,1-21) 

8. „Én vagyok a     ”:   

feltámasztása(11) 

9.     Jézust(12,1-7) 

10.Jézus     tanítványaival(13-17) 

10a. „Én vagyok az     ”(14) 

10b.A     (15) 

10c.Jézus     (17) 

11.        (18-21) 

11a.Jézus és      (20,11-18) 

11b.    a kételkedő(20,24-29) 

11c.Jézus és    (21,15-19) 


