
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 II. (T126) 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): 8. félév 

Előtanulmányi feltételek: Újszövetségi bevezetés I. és II. 
 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Cél: A Biblia különböző könyvei, annak ellenére, hogy különböző bizonyságtevők írták le, ugyanannak a 

kijelentésnek a dokumentumai. Az újszövetségi teológia diszciplina célja, hogy ezt a bibliai üzenetet megtalálja és 

felmutassa.  

Tematika: Az újszövetségi teológia a teológiának a legfontosabb kérdéseivel foglalkozik, a Biblia felőli (tehát nem 

rendszeres és nem gyakorlati) megközelítésben: ki volt a Názáreti Jézus, hogy élt, mit tanított, milyen csodákat tett, 

hogyan viszonyultak hozza a tanítványai, a farizeusok, a római államhatalom, stb. Mit mondanak a szinoptikus 

evangéliumok Jézusról, miben és miért tér el ettől János evangéliuma? Hogyan tesznek bizonyságot az 

újszövetségi tanúk Jézus Krisztus feltámadásáról, és hogy vallanak róla a krisztológiai címek? Az egyház 

megszületése és a misszió új közegbe helyezi az üzenetet. Pál apostol zsidóként a hellenizmus világába plántálja az 

evangéliumot - fölvetve ezzel az ő evangéliumának a Héber Bibliához való viszonyát. Nemcsak az ő levelei, 

hanem a "Jánosi kör" iratai és az ú.n. katholikus levelek is sajátos hangsúlyokat jelölnek ki. Központi fogalmakat 

tárgyalunk, mint pl. az eschatológia, a hit, a megigazulás, az egyház, a keresztség, az úrvacsora, stb. A bibliai 

theológia módszerétől függően különbözőképpen kérdezhet, és különböző válaszokat kínálhat. Ezért a módszer 

mellett kitüntetett szerepe lesz a diszciplina történetének. 

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

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

Kötelező olvasmányok: Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség theológiája. I-II. Budapest, 1992  

Ajánlott irodalom: (Pontos bibliográfiai címleírással!) Bultmann, Rudolf: Az Újszövetség teológiája. Budapest: 

Osiris. 1998. Theißen, Gerd: Az őskeresztyénség élményvilága és magatartásformái. Budapest: Kálvin János 

Kiadó. 2008. Ruff Tibor: Az Újszövetség és a Tóra. Budapest: Jószöveg. 2009. 

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): 

 


