
Az ismeretkör: Ószövetségi írásmagyarázat 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) Ószövetségi írásmagyarázat  I. 2) Ószövetségi írásmagyarázat II. 
 

Tantárgy neve Ószövetségi írásmagyarázat II. (T115) Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

A tanóra típusa: ea.  és 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., dolgozat 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok  

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

Előtanulmányi feltételek: Ószövetségi bevezetés I-II., Héber nyelv I-IV. 
 

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

Prófécia:  

1. Ki a próféta? Mari és Izráel ‒ hasonlóságok és különbségek 

2. Történeti háttér 

3. Műfajok: prófétai vádbeszéd és üdvprófécia; prófétai könyvek és beszédek felépítettsége 

4. 8.sz.: Ámósz, Hóseás, Ézsaiás, Mikeás 

5. 7.sz.: Habakuk, Zofóniás, Náhum 

6. 6.sz.: Jeremiás, Ezékiel, Abdiás 

Jóel, fogság utáni próféták 

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

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

Fodor Gy.: Jövővárás az ÓSZ-ben. Budapest: L'Harmattan, 2009. ISBN 9789632361604 

Carson, D.: Exegetikai tévedések. Budapest: KIA, 1996. ISBN 963 9390 19 4 

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

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

Tudás: 

Rendelkezik a bibliai héber és görög nyelv elemi ismeretével, ismeri az Ószövetség és az Újszövetség eredeti 

nyelveiről való fordítás problematikáját. Tisztában van a bibliai szöveg értelmezésének a dilemmáival.  

Képesség: 

Képes a teológia különböző ágai eredményeinek kreatív összekapcsolására. Képes tudományos teológiai ismeretek 

átadására. Képes egy életen át tanulni. 

Attitűd: 

Igyekszik kiművelni a képességeit, és megismerni, munkája során számontartani a határait. Pontos, megbízható. 

Autonómia és felelősség: 

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

kritikus – reflexiójára. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Czövek Tamás 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


