
 

Az ismeretkör: Bevezetés a Biblia magyarázatába 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12 

Tantárgyai: 1) Ószövetségi bevezetés I. 2) Ószövetségi bevezetés II. 3) Újszövetségi 

bevezetés I. 4) Újszövetségi bevezetés II.  
 

Tantárgy neve: Újszövetségi bevezetés I. (T119) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea.  és óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők  

A számonkérés módja: koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: Bibliaismereti vizsga (T601) 
 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Cél: A tantárgy általános célja a modern szentírástudomány módszereinek, főleg a történetkritikai és az újabb 

irodalmi módszereknek, recepciótörténeti ismereteknek konkrét szövegeken való alkalmazása a szövegek eredeti 

nyelven való olvasása során. További cél bevezetéstani, kultúrtörténeti, régészeti adalékok beépítése az exegézis 

módszertanába. Mivel az Újszövetség minden könyvének részletes elemzésére nincs mód, az oktatást választott 

szövegekre kell korlátozni. A teológiai jelentősége miatt a Római levél magyarázatára térünk ki. Így a kurzus 

speciális célja a legújabb Pál-kutatások eredményeinek alkalmazása, a Római levél sajátos teológiai problémáinak, 

témáinak megismerése, újrafogalmazása. A végzett hallgatónak képesnek kell lennie az újszövetségi szövegek 

elmélyültebb tanulmányozására, valamint a szaktudomány eredményeinek közérthető módon történő 

tolmácsolására. Ugyanakkor megfelelő jártasságot kell szereznie az újszövetségi exegézis tárgykörben azért is, 

mert a kurzus felkészülés az esetleges későbbi önálló kutatásra is. 

Tematika: Köszöntés és bevezetés 1,1-15 I. Hit általi megigazulás 1,16-8:27 I/1. Témafelütés A hit általi 

megigazulás jelentősége, értéke. 1,16-17; I/2. KINEK VAN SZÜKSÉGE A HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁSRA? 

1,18-3,20 I/2.a.) A kinyilatkoztatást nem ismerők Isten előtti helyzete: 1,18-2,4 I/2. b.) Isten ítéletének alapelve: 

2,5-16 I/2. c.) A kinyilatkoztatást ismerők Isten előtti helyzete: 2,17-3,20 I/3. MI A MEGOLDÁS AZ 

EMBERILEG KILÁTÁSTALAN HELYZETBEN? I/3. a.) A megoldás minden ember számára: Jézus Krisztus 

helyettes, elfedező áldozata 3,21-31 I/3. b.) Krisztus igazságát Isten az embernek tulajdonítja, amikor az ábrahámi 

hittel ragadja meg Isten ígéretét: 4,1-25 I/3. c.) A tulajdonított igazság nyomán az ember minden segítséget 

megkap, hogy az élete megváltozzék. Krisztusban az ember mindent elnyer, amit Ádámban elveszített: 5,1-21 I/4. 

HOGYAN VÁLTOZHAT MEG VALÓBAN EGY EMBER ÉLETE? I/4. a.) Az odaszánás jelentősége az ingyen 

elnyert kegyelem nyomán; a keresztség mint ennek külső kifejeződése (6. fejezet) I/4. b.) Kitérő a 

gondolatmenetben 7,1-13: a törvényből való megigazulás felfogásának tarthatatlansága, a törvény szerepe az 

ember bűnösségének felismerésében I/4. c.) Az odaszánás önmagában nem elegendő a bűn feletti gyakorlati 

győzelemhez 7,14-25 I/4. d.) A megoldás: A Krisztusban való élet lelkének törvénye győzi le a bűn törvényét. 

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

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

Kötelező olvasmányok: Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece (bármelyik beszerezhető kiadás) (Végső 

esetben: http://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online/) Ajánlott irodalom: Barth, Karl: The Epistle to the 

Romans (a Römerbrief c. kommentár angol változata, ford. Edwyn C. Hoskyns). Oxford University Press, 1968. 

Bolyki János: A Római levél válogatott részeinek magyarázata, Budapesti Református Teológiai Akadémia 

Újszövetségi Tanszéke, Budapest, 1994. Farkasfalvy Dénes: A Római levél, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1983. 

Karner Károly: Isten igazsága – Pál apostol levele a rómabeliekhez, Keresztény Igazság, Győr, 1942. Kálvin János: 

A Római levél magyarázata (ford. Rábold Gusztáv és Nagy Barna), 1954. Újabb kiadás: A Rómaiakhoz írt levél 



magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest, 1992. Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez (Magyar Luther 

könyvek 2.). Magyarországi Luther Szövetség, 1995. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

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

Tudás:  
Ismeri a Biblia könyveinek a tartalmát. Tisztában van a bibliai szöveg értelmezésének a dilemmáival. 

Képesség:  

Képes a teológia különböző ágai kreatív összekapcsolására. Képes elméleti ismereteit személyes életébe 

integrálni. 

Attitűd: Igyekszik kiművelni a képességeit, és megismerni határait. Pontos és megbízható. 

Anatómia és felelősség: Teológiai meggyőződése kialakítása során igényt tart mások – kritikus – 

reflexiójára. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Vattamány Gyula 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): – 

 
 


