
Az apostoli kor története 2. 

tantárgyleírás 

 

Az ismeretkör: egyéb, ismeretkörbe nem rendelt tantárgyak 

Tantárgyai: 1.) Az Apostoli kor története 1. (3 kr.) 

                    2.) Az Apostoli kor története 2. (3 kr.) 

 

(2.) Tantárgy neve: Az apostoli kor története 2. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 80% elmélet, 20% 

gyakorlat 

A tanóra típusa: előadás 

Féléves óraszáma:  

nappali: 26 

levelező: 8 

A számonkérés módja: (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium (szummatív írásbeli vizsga) 

A számonkérés anyaga: az órai előadások, a jegyzet és a kapcsolódó bibliai fejezetek ismerete. A tanulást 

segítő kronológiai segédanyag elérhető a főiskola honlapján. 

https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Apostoli_kortortenet/Pal_eletenek_esemenyei_idorendben.pdf 

A vizsga a félév teljes anyagát lefedi, minden tágabb témakörből tartalmaz kérdéseket. A zárthelyi írásbeli 

vizsgára 60 perc áll rendelkezésre. A vizsgára való jelentkezés, a vizsga, (szükség esetén javítóvizsga, 

ismételt javító vizsga vagy érdemjegy javító vizsga) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 50. és 50/A. §-a 

szerint történik. 

Az értékelés típusa és módszere: A kurzus teljesítésének alapfeltétele a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

49/A. §-ban rögzített minimum óralátogatási kötelezettség teljesítése. Az értékelés típusa: ötfokozatú, 

kritériumorientált értékelés. Az írásbeli vizsgalapon minden feladat végén fel van tüntetve a maximálisan 

megszerezhető pontszám.  Az írásbeli vizsga értékelése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 51.§-ban 

rögzített szempontok szerint történik.  A hallgatónak lehetősége van arra, hogy írásbeli vizsgadolgozatát az 

értékelés után megtekintse és arról az oktatóval konzultáljon. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Az Apostoli kor története 1. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus anyaga és célja 

A tantárgy során célunk a kereszténység történetének feltárása i. sz. 31-től az 1. század végéig az Apostolok 

cselekedetei c. bibliai könyv és külső források alapján. A témák között szerepel többek között a Szentlélek 

kiáradásának megvizsgálása, a kereszténység gyors növekedése okainak feltárása, a misszióutak 

tanulságainak számba vétele, valamint a zsidó-pogány kérdés körüljárása. A második félév során az első 

apostoli zsinattól a század végéig tartó időszakot tekintjük át. 

 

Témakörök:  

1. Az első apostoli zsinat jelentősége és hatása 

2. Pál második misszióútjának eseményei és tanulságai 

3. Pál harmadik misszióútjának eseményei és tanulságai 

4. Pál apostol első és második fogsága 

5. A Néró-féle keresztényüldözés és hatása a kereszténységre 

6. A korszak végének főbb eseményei és ezek hatása a korai keresztény gyülekezetekre. 

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

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

https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Apostoli_kortortenet/Pal_eletenek_esemenyei_idorendben.pdf


Kötelező irodalom 

 Takács Szabolcs: Az apostoli kor története. Sola Scriptura Teológiai Főiskola, főiskolai jegyzet, 

Spalding Alapítvány, Biatorbágy, 2005. ISBN nélkül pp. 29-58. 

 Merrill C. Tenney: Újszövetségi bevezető. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 

1997. ISBN: 9630481030 (vonatkozó részek) 

Ajánlott irodalom 

 Donald Carson-Douglas Moo: Bevezetés az Újszövetségbe, KIA, Budapest 2007.  

ISBN 9789639390447 

 Karner Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Útitárs, Köln-Bécs, 1969. ISBN nélkül 

https://library.hungaricana.hu/en/view/EvangelikusMonografiak_002/?pg=0&layout=s 

 Gyürki László: Szent Pál apostol útjain. Ecclesia, Budapest, 1980. ISBN 9633636086 

 Marton József: A keresztény ókor. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009. ISBN 9789735993726 

 White, Ellen G.: Az apostolok története, Advent Kiadó, Budapest, 2001. ISBN 9639122785 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

a) tudása (magában foglalja) 

- Az Újszövetség (ezen belül Apostolok cselekedetei) átfogó tartalmi ismerete és keletkezéstörténete. 

- Alapismeretek az egyetemes keresztény egyháztörténetet illetően. Ezen belül a hallgatók a kurzus végére 

alapvető ismereteket szereznek az 1. századi ókeresztény korszak Újszövetségben megörökített 

eseményeiről és kortörténetéről. 

- A kereszténység alaptanításainak rendszeres teológiai megközelítésű ismerete, különös tekintettel a 

keresztény etikára. A hallgatók a tanult ismereteket össze tudják kapcsolni a Páli levelekhez kapcsolódó 

írásmagyarázati szempontokkal és az azokban felmerülő teológiai, rendszeres teológiai és etikai 

problémákkal. 

b) képességei 

- Képes a teológia tudományának alapszintű művelésére, ezen belül fejleszti a hallgatók 

szövegértelmezési, írásmagyarázati és absztrakciós képességét. 

- Képes a szakterületéhez tartozó szakirodalom feltárására, értelmezésére és önálló feldolgozására. 

- Képes arra, hogy akár élőszóban, akár írásban összefoglalja saját álláspontját, tudományos igénnyel 

érveljen mellette, vagy dialógusban, vitában vegyen részt. 

- Képes az informatikai ismeretek felhasználói szintű alkalmazására. 

- Képes tudása és képességei önálló fejlesztésére. 

c) attitűdje 

- Személyisége nyitott, előítélet-mentes, készséges az együttműködésre. 

- A reális énkép kialakítására és személyisége fejlesztésére törekszik. 

- Meghallgatja, mérlegeli mások álláspontját, tiszteletben tartja az övétől eltérő vallási, lelkiismereti 

meggyőződést. 

- Kritikai észrevételeit és saját álláspontját a retorika szabályait követve, indulat nélkül fogalmazza meg és 

képviseli. 

- Folytonosan fejleszti saját tudását és keresi tudása gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Rendelkezik egyéni felelősségtudattal, álláspontját körültekintően alakítja ki, hogy az másokat emberi 

méltóságukban ne sértsen,  

- elutasít, nem alkalmaz érzelmi, vagy ideológiai jellegű manipulációt. 

- Rendelkezik közösségi felelősségtudattal. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kocsis Péter adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Holló Péter tanársegéd 

 

https://library.hungaricana.hu/en/view/EvangelikusMonografiak_002/?pg=0&layout=s

