
Az Ószövetség világa 

tantárgyleírás 

 

Az ismeretkör: Részletek az Ószövetségből 

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

Tantárgyai:  1.) Genezis (3 kr.) 

                    2.) Ószövetségi bölcsességi irodalom (3 kr.) 

                    3.) Zsoltárok könyve (3 kr.) 

                    4.) Az Ószövetség világa (3 kr.) 

 

(4.) Tantárgy neve: Az Ószövetség világa 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 

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

prezentációval kísért előadás 

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

A számonkérés anyaga: az órai előadások, a ppt-k képanyaga és a kötelező irodalom ismerete. A vizsga a 

félév teljes anyagát lefedi, minden tágabb témakörből tartalmaz kérdéseket. A vizsgára való felkészülést 

kérdéssor segíti, ami elérhető a honlapon.  

https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Oszovetseg_vilaga/oszovetseg_vilaga_tudnivalok_201

51115.pdf 

A zárthelyi írásbeli vizsgára 60 perc áll rendelkezésre.  A vizsgán Biblia használható, amit a főiskola biztosít. 

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): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Izrael története 2. 

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

A kurzus anyaga és célja 

A tantárgy célja, hogy betekintést nyújtson az ószövetségi Izraelben élő emberek mindennapi életébe, továbbá 

megismertessen a korabeli természeti és társadalmi környezettel. A bibliai történetek hátterét jelentő kultúrát a 

régészeti és történeti források felhasználásával vizsgáljuk, az előadásokat ppt-s vetítések kísérik, az itt 

felhasznált képanyag is a tananyag szerves részét képezi. A kurzus végső célja, hogy a „háttér” 

megismertetésével segítséget nyújtson az Ószövetség világának jobb megértéséhez.  

 

Témakörök: 

- Az ókori Izrael földrajzi adottságai (természetföldrajz, ásványkincsek, növény és állatvilág, úthálózat).  

- Kronológia és népesség.  

https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Oszovetseg_vilaga/oszovetseg_vilaga_tudnivalok_20151115.pdf
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Oszovetseg_vilaga/oszovetseg_vilaga_tudnivalok_20151115.pdf
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_


- Mindennapi élet az izraelita korban: (ház, háztartás, öltözet, étkezés, családi szerepek, városok, kereskedelem, 

pénz); 

- Társadalom és jogszokás. 

- Háborúk (fegyverek, harcászati technikák, ellenséges népek, az asszír és babiloni hadviselés). 

- Naptár és ünnepnapok. 

- Hivatalos és népi vallásosság (kánaáni és egyéb kultuszok, Jahve és Asera). 

- Az óizraeli vallás jellemzői: ünnepnapok, áldozati formák, szentély, papi hierarchia, az éves ünnepkör 

ünnepei.  

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

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

Kötelező irodalom 

 Nagy Viktória: Az Ószövetség világa, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola segédanyaga a tantárgyhoz  

https://sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Oszovetseg_vilaga/Az_Oszovetseg_vilaga_jegyzet.

pdf 

 Dr. Reisinger János (szerk.): Mózes III. könyve, Sola Scriptura Főiskola jegyzet, Spalding Alapítvány, 

2004. ISBN nélkül. 

Ajánlott irodalom 

 Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások Makkabi, Budapest, 1995. ISBN 9637088040 

https://mek.oszk.hu/04700/04749/ 

 Kessler, Rainer: Az ókori Izrael társadalma, Kálvin Kiadó, Budapest, 2011. ISBN 9789635581573 

 Kőszeghy Miklós: Földalatti Izrael, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2014. ISBN 9789632367798 

 Aharoni, Yohanan-Avi-Yonah, Michael: Bibliai Atlasz 210 oldal térképekkel és magyarázatokkal, 

Szent Pál Akadémia, Budapest, 1999. ISBN 9630498170 

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 ószövetségi Izrael földrajzának, természeti és társadalmi környezetének ismerete,  

- az óizraeli vallás (hivatalos kultusz és népi vallásosság) alap szintű ismerete,  

- a kapcsolódó szakirodalom ismerete. (Ószövetségi kommentárok, konkordanciák, írásmagyarázati 

monográfiák).  

b) képességei 

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

- Képes arra, hogy a tanult ismereteket alkalmazza. 

- Képes tudása és képességei önálló fejlesztésére. 

c) attitűdje 

- Személyisége nyitott, előítélet-mentes, 

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

meggyőződést és 

- folytonosan fejleszti saját tudását.  

d) autonómiája és felelőssége 

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

méltóságukban ne sértsen és 

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

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Prancz Zoltán tanszékvezető főiskolai tanár 

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

 

 

https://sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Oszovetseg_vilaga/Az_Oszovetseg_vilaga_jegyzet.pdf
https://sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Oszovetseg_vilaga/Az_Oszovetseg_vilaga_jegyzet.pdf
https://mek.oszk.hu/04700/04749/

