
Az ismeretkör: Ószövetségi teológia 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) Ószövetségi teológia I. 2) Ószövetségi teológia II. 3) Ószövetségi 

kutatószeminárium 
 

Tantárgy neve Ószövetségi teológia I. (T116) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50-50 (kredit%) 

A tanóra típusa: szem., óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: kötelező olvasmányok 

feldolgozása. 

A számonkérés módja: gyj., dolgozat 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: félévközi beszámolók 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7. félév 

Előtanulmányi feltételek: Ószövetségi bevezetés I. és II. 
 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

1. Mi a bibliai teológia? A reformációtól Gablerig (otodoxia és neológia harca; módszertani 

zavar), Gabler meghatározása. 

2. Gablertől a 20.sz.ig  

3. Eichrodt „dogmatikus” modellje: Mi volt a szándéka? Miben alkotott újat? Mik a 

hiányosságai? 

4. Von Rad hagyománytörténeti modellje: Mi volt a szándéka? Miben alkotott újat? Mik a 

hiányosságai? 

5. Martens tematikus modellje: Mi volt a szándéka? Miben alkotott újat? Mik a hiányosságai? 

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

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

Brueggemann, W.: Az ÓSZ teológiája. Kolozsvár: Exit, 2012. ISBN 9786069323021 

Von Rad, G.: Az ÓSZ teológiája, I-II. Budapest: Osiris, 2000-2001. ISBN 9789633899441, 

9789633899458 

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. Ismeri az ószövetségi 

teológia mibenlétét, jelentőségét és céljait, valamint fontosabb modelljeit. Ismeri az Ószövetség egységét és 

dokszínűségét. Az Ószövetséget nem ellentmondásos források és hagyományok gyűjteményének tekinti, hanem 

látja az Ószövetség egységét. Nem egy szerző művének tekinti, hanem látja a sokszínűségét.  

Képesség: 

Képes a teológia különböző ágainak kreatív összekapcsolására. Képes olyan bibliai-teológiai modelleket 

/paradigmákat használni, amelyek segítik az Ószövetség megértésében és használatában. Képes egy életen át 

tanulni. 

Attitűd: Igyekszik kiművelni képességeit.  Olyan hozzáláást alakít ki és gyakorol, amely az Ószövetséggel való 

foglalkozáshoz nélkülözhetetlen. Pontos és megbízható. 

Autonómia és felelősség:  

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



reflexiójára. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Czövek Tamás 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


