
Az ismeretkör: Újszövetségi teológia 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) Újszövetségi teológia I. 2) Újszövetségi teológia II. 3) Újszövetségi 

kutatószeminárium 
 

Tantárgy neve Újszövetségi teológia I. (125) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

A tanóra típusa: ea., 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  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7. félév 

Előtanulmányi feltételek: Újszövetségi bevezetés I. és II. 
 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Cél: az újszövetségi eseményeket közvetlenül megelőző korszak, valamint az újszövetségi események 

korának történeti, szociológiai, kultúrtörténeti, vallástörténeti áttekintése. 

Tematika: Nagy Sándortól Nagy Heródesig: a Mediterráneum és a zsidóság története az adott 

korszakban (különös tekintettel a Makkabeus-felkelésre), római, görög és zsidó vallástörténet az adott 

korban, római jogi és zsidó jogi ismeretek (főleg Jézus perének vizsgálatához), zsidó vallási és politikai 

irányzatok Jézus korában (különös tekintettel a qumráni közösségre), a zsidó háború története, Josephus 

és Philón vonatkozó művei. 

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

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

Kötelező irodalom: Everett Ferguson: A kereszténység bölcsője. Bp.: Osiris, 1999., Grüll Tibor: Pontius 

Pilatus. Bp.: Szent Pál Akadémia, 2002., Vermes Géza: A passió. Bp.: Osiris, 2005. 

Ajánlott: Vermes Géza magyarul megjelent művei, Komoróczy Géza, Amuszin és Fröhlich Ida qumrán-

könyvei, Gunneweg, Antonius H.J.: Geschichte Israels bis Bar Kochba. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz: 

Verlag W. Kohlhammer. 19845. (Theologische Wissenschaft 2.), Hengel, Martin: Judentum und 

Hellenismus. Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Siebeck). 1973. – valamint Hengel egyéb művei, Jagersma, 

H.: Izráel története 2: Nagy Sándortól Bar Kochbáig. I. 1991., Flusser, David: A judaizmus és a 

kereszténység eredete. Budapest: Múlt és Jövő Könyvek. 1999., Paul Winter, Geza Vermes: On the Trial 

of Jesus, Walter de Gruyter, 1974. 

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

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

Tudás: 

Jártas a bibliai teológia huszadik századi eredményeinek és nyitott kérdéseinek világában. 

Képesség: 

Képes a teológia különböző ágainak kreatív összekapcsolására. Képes egy életen át tanulni. 

Attitűd: Igyekszik kiművelni képességeit. Pontos és megbízható. 

Autonómia és felelősség:  

Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni. Teológiai meggyőződése során igényt tart mások – kritikus – 

reflexiójára. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Vattamány Gyula 



Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 


