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A szakkollégiumi kurzusok célja, hogy a különböző szakokon tanulmányokat folytató 
szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkozási alappal, amely megalapozza 
keresztény értékrendjüket és felkészíti őket a közéletre, illetve segíti őket, hogy jobban 
kommunikáljanak egymással és másokkal. A kötelező kurzusok megalapozzák a 
Szakkollégium által kínált keresztény társadalmi alternatívát. A választható kurzusok 
meghirdetésekor is arra törekszünk, hogy az interdiszciplináris témák kerüljenek kiírásra, 
mivel a szakkollégisták különböző karokon és szakokon folytatnak tanulmányokat. 
 
Tantárgy célja: 
A hallgatók nyerjenek betekintést a biblikus tudomány alapfogalmaiba, néhány biblikus 
szöveg közös elemzése pedig segítse őket a bibliai szövegek korszerű értelmezésében. A 
bibliatudomány jelentős interdiszciplináris potenciált mutat fel főként történeti, irodalmi és 
teológiai megközelítésben. A szövegek hermeneutikai megközelítése egymást ki nem záró, 
inkább gazdagító alternatívaként mutatja fel a biblikus szövegeknek mint irodalmi 
alkotásoknak objektív leírására, illetve szubjektív értékelésére tett különböző kísérleteket. 
A bibliai szöveget végső soron Isten szavának, ugyanakkor egy (sőt több) hívő közösség 
tanúságtételének látjuk, amely a személy és az egész valóság újraértékelésére hív. 

Kontakt óraszám: 2x15 óra  (15 egyéni hallgatói munkaóra) 

Tananyag: 
 A Biblia helyes megértésének legfőbb előfeltételei 
 Bibliai kánon- és szövegtörténet 
 Az ókori Izrael történetének alapjai 
 Az újszövetségi kortörténet alapjai 
 A bibliaértelmezés rövid története 
 Választott szövegek elemzése és értelmezése (pl. Ter 1-3; Ter 6-9; Ter 11; Ter 15,1-

21; Ter 27-50; Iz 7-11; Mk 14-16; Mt 5-7; Lk 11; Lk 15; Jn 5-10; Róm 3; Róm 9-
11) 

 A mai kor (művészetek, pszichológia, természettudományok, filozófia, mai életérzés 
stb.) és a Biblia  

Számonkérés: Kollokvium  



Szakirodalom: 
BROWN Raymund E., FITZMYER Joseph A., MURPHY Roland E., Jeromos 
Bibliakommentár I-III. (Budapest 2002; 2003). 
DUFOUR Xavier L. (szerk.), Biblikus Teológiai Szótár (Budapest 22009). 
GNILKA Joachim, A názáreti Jézus (Budapest 2001). 
KOCSIS Imre, Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I. (Budapest 2010). 
RATZINGER Joseph, XVI. Benedek, A názáreti Jézus I-III. (Budapest 2007-2013). 
RÓZSA Huba, Az Ószövetség keletkezése I-II. (Budapest 2013). 
SZÉKELY János, Az Újszövetség teológiája (Budapest 2003) 
SZÉKELY János, A könyvek Könyve (Budapest 2015) 
 
Oktató: Dr. habil. Székely János 
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