
Zsoltárok könyve 

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.) 

 

 

(3.) Tantárgy neve: Zsoltárok könyve 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) 

Az értékelés típusa és módszere: A kurzus teljesítésének feltétele egy zsoltár részletes elemzése beadandó 

dolgozatként kb. 5 oldal terjedelemben. Nincs megkötés, olyan zsoltár is lehet, amely az órákon részben 

tárgyalásra került. Történjék említés a szerzőről és a feliratról, (amennyiben van ilyen megjelölés a zsoltár 

elején), vagy az un. árvazsoltárok közé kell sorolni. A legfontosabb feladat a mondanivaló kifejtése, de a 

költői eszközök bemutatására is kerüljön sor. Az elemzéshez külső szakirodalom használata kötelező, 

amelyet meg kell hivatkozni és fel kell tüntetni a dolgozatban. 

Az értékelés típusa: 5-fokozatú, kritériumorientált értékelés.  

 

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 

tükrözi a 

szakterminológia 

ismeretét. 

A dolgozat 

nyelvezete nehézkes, 

gondolatmenete, 

érvelése nehezen 

követhető, a 

szakterminológia 

hiányos. 

A dolgozat széteső, a 

maondatszerkesztés 

hiányos, nincs érvelés, 

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): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs 

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

A kurzus anyaga és célja 

A Biblia leghosszabb könyve a 150 fejezetből álló Zsoltárok könyve. Az élet legváltozatosabb kérdései 

szólalnak meg benne, a legváltozatosabb élethelyzetekből. A világirodalomban egyedülálló, különleges 

versformát is teremtettek a zsoltárok: a gondolatritmuson alapuló költészetet. A kurzus célja, hogy bevezetést 

adjon Zsoltárok könyve olvasásához és értelmezéséhez, illetve, hogy ezeket a készségeket egyes zsoltárok 

írásmagyarázata által nyújtott konkrét példákkal is fejlessze. A kurzus szeretné felébreszteni a hallgatók 

érdeklődését a zsoltárok világa iránt, és ízelítőt kíván adni azok kimeríthetetlen lelki gazdagságából. 

 

Témakörök: 

1. Bevezetés Zsoltárok könyvéhez – Ehhez részletes leírás található a Zsoltárok világa című Sola Scriptura 

kiadvány (1999) 5-12. oldalán.  

2. A zsoltárok Isten-képe (33., 19., 104., 95., 147., 148., 139., 103., 145. zsoltár)  

3. A zsoltárok emberképe (8., 82., 39. zsoltár)  

4. Az imádság valósága, az imádkozó ember tapasztalatai (25., 105., 63., 27., 5., 42., 139., 17. zsoltár)  

5. A bűnbánati zsoltárok (51., 32.,130. zsoltár) 

6. Isten gondviselése az egyéni életben (18., 34., 91., 112., 62. zsoltár)  

7. Isten gondviselése Izráel történetében (78., 105-106., 89., 136. zsoltár) 

8. Hálaadó zsoltárok (116. zsoltár) 

9. Isten beszéde, törvénye, dicsérete (1., 19., 29., 119. zsoltár) 

10. Lelki küzdelmek és hitbeli győzelmek (42-43., 73., 77. zsoltár) 

11. Zsoltárok könyve eszkatológiája (37., 50., 96-98. zsoltár) 

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

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

Kötelező irodalom 

 Biblia (Zsoltárok könyve) 

 Dr. Reisinger János (szerk.): Zsoltárok világa, Sola Scriptura Teológiai Főiskola, főiskolai 

jegyzet, Budapest, 1999. ISBN 9630390701 

 Dér Katalin: A zsoltárok misztériuma, Kairosz Kiadó Budapest, 2015. ISBN 9789636627522  

 

Ajánlott irodalom: 

 Dr. Pálfy Miklós: A zsoltárok könyve; Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, 1964 ISBN nélkül 

https://medk.lutheran.hu/files/palfy_miklos_zsoltarok_1964.pdf 

 Luther Márton: Négy vigasztaló zsoltár Magyarország királynéjának (1526), Magyarországi Luther 

Szövetség, 1996. ISBN 9638434082 

         http://real.mtak.hu/10942/1/12_negyvigasztalozsoltar.pdf 

https://medk.lutheran.hu/files/palfy_miklos_zsoltarok_1964.pdf
http://real.mtak.hu/10942/1/12_negyvigasztalozsoltar.pdf


 Luther Márton: A hét bűnbánati zsoltár (1517); in Luther válogatott művei 5 – Bibliafordítás, 

vigasztalás, imádság, (szerk. Csepregi Zoltán Fabiny Tibor, Ittzés Gábor, Reuss András), Luther 

Kiadó, Budapest, 2011. ISBN 9789639979475 

 Beauchamp, Paul: A Zsoltárok világa, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2003. ISBN 9639226319 

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) 

- Zsoltárok könyve szerzőségi kérdéseinek, műfaji sajátosságainak és típusainak ismerete. 

- A zsoltár-szövegekben megfogalmazott erkölcsi és eszmei tartalom megértése. 

- Egzegetikai alapismeretek szerzése. 

- A témához kapcsolódó szakirodalmi tájékozottság. 

b) képességei 

- Képes a teológia tudományának alapszintű művelésére, ezen belül az önálló bibliai szövegelmezésre.  

- Képes arra, hogy élőszóban összefoglalja saját álláspontját, tudományos igénnyel érveljen mellette, vagy 

dialógusban, vitában vegyen részt. 

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

- Képes tudása és képességei önálló fejlesztésére. 

c) attitűdje 

- Személyisége nyitott,  

- 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. 

- Folytonosan fejleszti saját tudását és keresi tudása gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. 

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. Prancz Zoltán tanszékvezető főiskolai tanár 

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

 


