
Jelenések könyve (kiegészítés) – szeminárium 

tantárgyleírás 
 

Az ismeretkör: Levelek és apokaliptikus irodalom az Újszövetségben 

Kredittartománya (max. 12 kr.): összesen 12 kr. 

Tantárgyai: 1.) Páli levelek 1. (3 kr.) 

                    2.) Római levél (3kr.) 

                    3.) Jelenések könyve (3 kr.)                   

                    4.) Jelenések könyve (kiegészítés) (3 kr.) 

 

 

(4.) Tantárgy neve: Jelenések könyve (kiegészítés) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: szabadon választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 60% elmélet, 40 % 

gyakorlat 

A tanóra típusa: szeminárium 

Féléves óraszáma:  

nappali: 26 

levelező: 8 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): tanári 

magyarázat és hallgatókkal közös megvitatás. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy (írásbeli beadandó dolgozat) 

A kurzus teljesítésének feltétele egy a félév során meghatározott téma beadandó dolgozatként való 

feldolgozása kb. 8-10 oldal terjedelemben. A téma kidolgozásához az oktatóval egyeztetett külső 

szakirodalom használata is kötelező, amelyet meg kell hivatkozni és fel kell tüntetni a dolgozatban. Az 

értékelés típusa: 5-fokozatú, kritériumorientált értékelés.  

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. A hallgatónak lehetősége van arra, hogy írásbeli vizsgadolgozatát az értékelés 

után megtekintse és arról az oktatóval konzultáljon. 

 

Az írásbeli beadandó dolgozat értékelésének szempontjai: 

Kritériumok Kitűnően kidolgozott 

(10 pont) 
Elfogadható 

mértékben 

kidolgozott 

(5 pont) 

Nem megfelelően 

kidolgozott 

(0 pont) 

Tudás A választott 

téma feldolgozása 

több szakirodalomra 

épül, a félév során 

elsajátított elméleti és 

gyakorlati ismeretek 

tükröződnek az 

elemzésekben. 

A hallgató a 

téma 

bemutatása során csak 

az órán tanultakra és a 

kötelező irodalomra 

épít. 

A választott 

téma bemutatása 

nem tükrözi a féléves 

kurzus során 

elsajátítható 

ismereteket. A dolgozat 

külső szakirodalomra 

nem épít. 

Kifejtés és leírás A dolgozat kifejtése és 

gondolatmenete kiváló, 

vagy jó, nyelvezete 

közérthető. A nyelvezet 

A dolgozat 

nyelvezete nehézkes, 

gondolatmenete, 

érvelése nehezen 

A dolgozat széteső, a 

maondatszerkesztés 

hiányos, nincs érvelés, 



tükrözi a 

szakterminológia 

ismeretét. 

követhető, a 

szakterminológia 

hiányos. 

 

nem jelenik meg a 

szakterminológia. 

Forma Igényesen 

szerkesztett, 

a formai 

és a hivatkozási 

követelményeknek 

megfelelő írás. A 

helyesírás megfelelő, 

gépelési hibák nem 

jellemzőek. 

 

Formailag elfogadható,   

Irodalomjegyzék van, 

de a hivatkozások 

hiányosak,  

Előfordulnak gépelési, 

vagy 

helyesírási hibák. 

A formai 

követelményeket nem 

teljesíti, 

irodalomjegyzéket 

és/vagy hivatkozásokat 

nélkülöző dolgozat. 

Ponthatárok és érdemjegyek: 

jeles (5): 27-30 pont 

jó (4): 23-26 pont 

közepes (3): 20-22 pont 

elégséges (2): 16-19 pont 

elégtelen (1): 0-15 pont 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 8. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Jelenések könyve 

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

A kurzus anyaga és célja 

A Jelenések könyve kiegészítés kurzus keretében a hallgatók további fejezeteket ismernek meg a Biblia 

legutolsó könyvéből. A kurzus részletesebben az 4-22. fejezetekkel foglalkozik, különös tekintettel a 

szerkezeti és tematikai egységekre, a szövegkritikai ismeretekre, továbbá az adott szakaszok értelmezésének 

történetére. A kurzus célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek az apokaliptikus irodalom csoportos 

(és egyéni) tanulmányozásában.  

 

Témakörök: 

1. Jelenések könyve 4.-7. fejezetei (szerkezet, szövegkritikai megjegyzések, értelmezési irányzatok, tartalmi 

összegzés) 

2. Jelenések könyve 8-11. fejezetei (szerkezet, szövegkritikai megjegyzések, értelmezési irányzatok, 

tartalmi összegzés) 

3. Jelenések könyve 12-22. fejezetei (szerkezet, szövegkritikai megjegyzések, értelmezési irányzatok, 

tartalmi összegzés) 

4. Az újszövetség apokaliptikus kijelentései és Jelenések könyve 

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

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

Kötelező irodalom 

 Vankó Zsuzsanna: Jézus Krisztus Apokalipszise II. kötet, Spalding Alapítvány, Biatorbágy, é.n. 

ISBN 9789638942401 

 Vankó Zsuzsanna: Jézus Krisztus Apokalipszise III. kötet, Spalding Alapítvány, Biatorbágy, 2007 

ISBN 9789638687555 

 Vankó Zsuzsanna: Jézus Krisztus Apokalipszise IV. kötet, Spalding Alapítvány, Biatorbágy, 2011 

ISBN 9789638816085 

Ajánlott irodalom 

 Dér Katalin: A Jelenések könyve. Kairosz Kiadó, Budapest, 2013. ISBN 9789636626198 

 Symposium on Relevation-Exegetical and and General Studies, Vol.2. (Ed.: Frank B. Holbrook) 

Biblical Research Institute, Silver Spring, MD 1992. ISBN 9780925675156 

 

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 Jelenések könyve) átfogó tartalmi ismeretét,  

- Alapismereteket a Biblia (ezen belül Jelenések könyve) egyetemes emberi kultúrában nyomon követhető 

hatástörténetéről, továbbá 

- alapozó ismeretek a prófétikus irodalom jellegzetességeiről, értelmezésének történetéről és legfőbb 

irányairól. 

b) képességei 

- Képes a teológia tudományának alapszintű művelésére (ezen belül a kurzus fejleszti a hallgatók 

írásmagyarázati készségét, és bibliai szövegértési és szövegelemzési képességét). 

- Képes a szakterületéhez tartozó szakirodalom feltárására, értelmezésére. 

- Képes az eltérő vallási-ideológiai meggyőződésű emberek felfogásának tiszteletben tartására. 

c) attitűdje 

- Személyisége nyitott, előítélet-mentes. 

- 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. 

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.  

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Daniel Jennah főiskolai docens 

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

 


