
Genezis 

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.) 

 

(1.) Tantárgy neve: Genezis 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 és a jegyzet vonatkozó fejezeteinek ismerete. 

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

készülést kérdéssor segíti, ami elérhető a honlapon. 

https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Genezis/Genezis_Vizsgaanyag.pdf 

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. A vizsgán Biblia használható. 

 

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): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs 

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

A kurzus anyaga és célja 

A Genezis (Mózes 1. könyve) több szempontból alapirat a kanonikus bibliai könyvek gyűjteményén belül. 

A tantárgy fő célja, hogy a hallgatók megismerjék a Tóra könyveinek – ezen belül Genezis könyvének -  

keletkezéstörténetét, az ezzel kapcsolatos vitákat és elméleteket és a könyv stílusbeli sajátosságait (pl. Isten 

nevei, kettős történetek stb.). A félév további részében a Genezis könyve által érintett főbb témaköröket 

tekintjük át. A bibliaismereten túl megvizsgáljuk az egyes történetekkel kapcsolatos ókori közel-keleti 

párhuzamokat, továbbá a mai korhoz is szóló teológiai tanulságokat. 

 

Témakörök: 

- Bevezetéstani ismeretek Mózes 5 könyvéhez, (különböző iskolák álláspontjának áttekintése a Pentateuchos 

keletkezéstörténetével kapcsolatban). 

https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Genezis/Genezis_Vizsgaanyag.pdf
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_


- A  Pentateuchos jellegzetességei és stílusjegyei, bevezetéstani és szövegkritikai ismeretek. 

- Az emberiség egyetemes őstörténete - a teremtés története. 

- Az ember teremtése, élet az Éden kertjében.  

- A bűn megjelenése a földön. 

- Káin és Ábel története. 

- A bűn elhatalmasodása a földön, a vízözön, mint isteni ítélet jelentősége 

- A nyelvek kialakulása: Bábel, mint Isten újabb bűnt fékező cselekedete. 

- Az őstörténet szerepe az üdvtörténeten belül. 

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

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

Kötelező irodalom 

 Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata. (von. részek) Keresztény 

Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2007. ISBN 9789638614858 

 Genezis. (segédanyag a tantárgy feldolgozásához), Sola Scriptura Teológiai Főiskola (kézirat) 

Ajánlott irodalom 

 Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- 

és hagyománytörténetébe, Szent István Kézikönyvek 14., Szent István Kiadó, Budapest, 2016.  

ISBN 9789632776026 

 Soggin, J. Alberto.: Bevezetés az Ószövetségbe, Kálvin János Kiadó, Budapest, 1999. ISBN 

9633007712 

 Hertz, J.H.: Mózes öt könyve és a haftárák., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. ISBN 

9630536862 

http://enok.uw.hu/hertz/mozes.html 

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) 

- A teológiai tudományágak alapszintű ismeretén belül Genezis (és a Pentateuchos) keletkezéstörténetének 

és Genezis könyve főbb témaköreinek alapvető ismerete.  

- A Pentateuchos kutatásával és értelmezésével kapcsolatos alapvető szakmai viták és 

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

monográfiák).  

- Genezis könyvének átfogó tartalmi ismerete.  

b) képességei 

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

- Képes arra, hogy a tanult ismereteket kreatívan 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 

 

 

http://enok.uw.hu/hertz/mozes.html

