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TEOLÓGIA EGYSÉGES OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT
2017/2018-AS TANÉV, II. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV
MEGHIRDETETT KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK
Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó (ea.),
KreditVizsgaforma
gyakorlatvezető (gyv.)
pont
Karizmatikus teológia 3
Beszámoló
KARTEOL3 tf.: Grüll Tibor
3
(3 fokozatú)
ea.: Németh Sándor
Beszámoló (3
SZL1
A Szent Lélek ajándékai 1
tf: Hack Márta
fokozatú)
3
ea.: Németh Judit
Ószövetségi írásmagyarázat 1
tf.: Hack Márta
Kollokvium
OSZ1
3
ea.: Szöllősi Tibor
Újszövetségi írásmagyarázat 1
tf.: Flaisz Endre
Kollokvium
USZ1
3
ea.: Surjányi Csaba
Fundamentális teológia 1
tf.: Hack Péter
Kollokvium
FT1
4
ea.: Surjányi Csaba
Bibliai antropológia 1
tf.: Hack Péter
Kollokvium
BA1
3
ea.: Flaisz Endre
Egyháztan 1
tf.: Hack Péter
Kollokvium
ET1
3
ea.: Mészáros István
Bibliai etika (Zsidó-keresztény erkölcstan) 3
Kollokvium
ETIK3
3
tf. és ea.: Hack Péter
Krisztológia 1
Kollokvium
KR1
3
tf. és ea.: Ruff Tibor
Bibliai történelem 12
Kollokvium
BT1
2
tf. és ea.: Grüll Tibor
Óhéber nyelv és exegézis 1
tf.: Grüll Tiborné
Gyakorlati jegy
HEB1
2
ea.: Finta Szilvia
Ógörög nyelv és exegézis 1 / New Testament
Greek Language and Exegesis 13
Gyakorlati jegy
GOR1
2
tf.: Tóth Eszter
ea.: Grüll Tiborné
Keresztény élet és szolgálat I – Retorika 14
Beszámoló
tf.: Rugási Gyula
RET1
2
(3 fokozatú)
gyv.: Tóth Géza
Gyakorlati jegy
Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 3
BEV3
1
tf. és gyv.: Nasinszky Péter
(5 fokozatú)
Kód

Heti/havi óraszám1
Elmélet Gyakorlat
előadássorozat
előadássorozat/2
2/2

2/2

3/2

2/2

2/2
2/2
2/2
2
3/2

3/2

-/2
2/2

A mintaterv szerint teljesítendő kreditszám ebben a félévben: 32

Heti óraszám: nappali tagozaton/havi óraszám: levelező tagozaton.
Ebben a félévben II. évfolyamon csak nappali tagozaton meghirdetve.
3
A New Testament Greek Language and Exegesis 1 órák hallgatásával az Ógörög nyelv és exegézis 1 angolul is
teljesíthető. Csak nappali tagozaton meghirdetve.
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Ebben a félévben II. évfolyamon csak levelező tagozaton meghirdetve.
1
2

3

Minimálisan teljesítendő kreditszám (állami támogatott/állami ösztöndíjas képzésben maradáshoz):
18 és 2,5-es tanulmányi átlag.
Választható tantárgy azok számára, akik már teljesítették A Szent Lélek ajándékai 1 (SZL1)
tantárgyat egy előző félévben (akik nem teljesítették, azok kötelező tárgyként vegyék fel ebben a
félévben az 1-es kódú tárgyat):
Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó (ea.),
gyakorlatvezető (gyv.)
SZL11 A Szent Lélek ajándékai 11
tf: Hack Márta
ea.: Németh Judit

KreditVizsgaforma
pont
Beszámoló (3
fokozatú)
3

Kód

Heti/havi óraszám1
Elmélet
Gyakorlat
előadássorozat/2

Választható tantárgy azok számára, akik már teljesítették a Házasság és család 1 - A keresztény életmód
1 (HAZCS1) tantárgyat (akik nem teljesítették, azok kötelező tárgyként vegyék fel ebben a félévben az
1-es kódú tárgyat):
Kód

HAZCS15

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó
(ea.), gyakorlatvezető (gyv.)
Keresztény élet és szolgálat I – A
keresztény életmód 15
tf.: Hack Márta
ea.: Németh Judit

Kreditpont

Vizsgaforma

Heti/havi óraszám1
Elmélet Gyakorlat

3

Beszámoló
(3 fokozatú)

előadássorozat/2

Választható tantárgy szakdolgozatot íróknak (a Szakdolgozat (SZAKD18) bármelyik félévben
felvehető és megvédhető):
Kód

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó (ea.),
gyakorlatvezető (gyv.)

SZDPRO1

Szakdolgozati proszeminárium 1
(választható tantárgy)
tf.: Finta Szilvia
ea.: választható

KreditVizsgaforma
pont

3

Beszámoló

Heti/havi óraszám1
Elmélet Gyakorlat
2/1 és/vagy
egyéni,
illetve
csoportos
konzultáció

Meghirdetett vizsgakurzus:2
Kód
DOX1

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.)
előadó (ea.), gyakorlatvezető (gyv.)
Doxológia 1 – vizsgakurzus
tf.: Hack Márta
ea.: Németh Judit

Kreditpont

Vizsgaforma

3

Kollokvium

Heti/havi óraszám1
Elmélet
Gyakorlat
vizsgakurzus

Heti óraszám: nappali tagozaton/havi óraszám: levelező tagozaton.
A vizsgakurzust azon hallgatóknak kell felvenniük, akik már hallgatták az előadásokat egy előző tanévben, de még nem
vizsgáztak a tárgyból.
1
2
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TANTÁRGYLEÍRÁSOK (KÖTELEZŐ TÁRGYAK, MINTATANTERV SZERINTI 3. FÉLÉV)
KARIZMATIKUS TEOLÓGIA 3 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KARTEOL3
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Grüll Tibor, főiskolai tanár
Előadó: Németh Sándor, főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Karizmatikus teológia 2 (KARTEOL2)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Előadássorozatok a félév közben közzétett időpontokban.
Nappali és levelező tagozatosok számára az előadások látogatása kötelező.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul (félévközi jegy 3 fokozatú minősítéssel).
A tantárgy anyagának számonkérése a záróvizsga (államvizsga) keretében történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
Az előadások a Szent Lélek által inspirált témakörökben hangzanak el, illusztrációkkal, interaktív
részekkel, melynek során a hallgatók felkészülnek egyházi szolgálatra, pasztorációs tevékenységre,
helyi szolgálati, egyházi közösségek vezetésére, egyházi és társadalmi szolgálatok, munkakörök
betöltésére. Az értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát megalapozó ismereteket
kapnak. Az előadások célja előrehaladás a bibliai életmód és erkölcs elsajátításában, a hit törvényének
gyakorlatban történő megvalósításában, a tanítvánnyá válásban.
Tananyag:
Szent Biblia (ford.: Károli Gáspár), valamint az előadásban megadottak.
Németh Sándor: Isten országának eljövetele a Földre című, 2010-ben elhangzott előadás
vázlatpontjai igehelyekkel
Németh Sándor: Az Úr dicsősége, csodák és jelek című, 2011/12-ben elhangzott előadás
vázlatpontjai igehelyekkel
Németh Sándor: Az újszövetségi egyház, ideiglenes jegyzet, Budapest, 2014.
Németh Sándor: Az örökkévalóság helyszínei témájú 2014-ben elhangzott előadás vázlatpontjai
igehelyekkel
Németh Sándor: Csodák és jelek. Csodakorszakok a Bibliában. Tételek és előadásvázlat, 2016/17.
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A SZENT LÉLEK AJÁNDÉKAI 1 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: SZL1
Kreditérték: 3
Előtanulmányi kötelezettségek: Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Németh Judit főiskolai tanár
Meghirdetés gyakorisága: legalább két-három évente a tanulmányi követelményekben felsorolt
évfolyamok számára. Felvehető a tanév 1. félévében.
Nappali tagozatosok számára az előadások, a levelező tagozatosok számára a konzultációk látogatása
kötelező.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul (félévközi jegy 3 fokozatú minősítéssel). A
tantárgy anyagának számonkérése a Teológia 2 szigorlat keretében történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A kurzus célja a – a sikeres és növekedő gyülekezetek szolgálatában gyakorolt és fontos szerepet
betöltő – kegyelmi ajándékok (karizmák) alapos és mélyreható tanulmányozása elsősorban a Biblia
alapján, ugyanakkor figyelembe véve az egyháztörténelemből ismert hiteles tanítók, prédikátorok
látásait, szolgálati tapasztalatait is. Az első részben a hallgatók alapos ismeretet szereznek a Szent
Szellem természetfölötti ajándékainak mibenlétéről, csoportosításáról, létezésük bizonyítékairól,
megnyilvánulásaik módjáról és gyümölcseiről, a tanév folyamán pedig részletesen áttanulmányozzák a
kijelentés ajándékait (tudomány beszéde, bölcsesség beszéde, szellemek megkülönböztetése), a szólás
ajándékait (prófétálás, nyelvek nemei és nyelvek magyarázata) és az erő ajándékait (hit, gyógyítás,
csodatevés).
Az előadások részletesen ismertetik Pál apostol tanításait a Szent Szellem természetfölötti ajándékaira
vonatkozóan, különös tekintettel az 1. Korinthusi levél 12. és 14. fejezetében leírtakra. Ezen ismeretek
elsajátítása által érthetően bizonyítani tudják, hogy Krisztus egyházának növekedése, fejlődése,
szolgálata és a parúziára való elkészülése szempontjából ma is kulcsfontosságú a karizmák
megnyilvánulása. Végigveszik a nagy csoda-korszakokban (kiemelve Mózes, Illés, Elizeus, Jézus
Krisztus és a főapostolok szolgálatát) megnyilvánuló transzcendens kijelentéseket, képesek azonosítani
és értelmezni a karizmákat, melyet számos bibliai példával illusztrálni is tudnak. Ismereteiket építően
alkalmazhatják mind saját, mind közösségük spirituális életében.
A karizmák hatásának megismerése által a hallgatók világos képet kapnak arról – ezt közérthetően
artikulálni és alkalmazni is tudják –, hogy a Szent Szellem természetfölötti megnyilvánulásai
nélkülözhetetlenek Jézus Krisztus szolgálatának folytatásában és kiterjesztésében, Krisztus Testének
felépítésében és megszilárdításában, valamint az egyház szellemi és fizikai szükségeinek
kielégítésében és ellátásában.
Az ismeretek elsajátítása során a hallgatók ösztönzést kapnak, hogy életükben és szolgálatukban
kívánják a Szent Szellem ajándékait, ugyanakkor azt is tudatosítják magukban, hogy a karizmák
használatának jó és ékes rendben, Isten Igéjének alávetve kell történnie.
Kötelező nyomtatott tananyag:
A Szent Szellem ajándékai, Szent Pál Akadémia, 2017.
Derek Prince: A Szellem ajándékai. Új Spirit, Budapest, 2008.
Dennis és Rita Bennett: A Szentlélek és Te. k.n., é.n.
Benny Hinn: A kenet, Budapest: Hit Gyülekezete, 1992
Benny Hinn: Jó Reggelt, Szent Lélek, Budapest: Hit Gyülekezete, 1991
Kathryn Kuhlman: A Szentlélek ajándékai, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Kevin Conner: A Szent Szellem személye, k.n., é.n.
Lester Sumrall: Életem, Budapest: Hit Gyülekezete, 2004
Paul Yonggi Cho: Negyedik dimenzió, Budapest: Poligon Szövetkezet, 1988
Paul Yonggi Cho: Szent Lélek, támogató útitárs, Budapest: Hit Gyülekezete, 1992
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Reinhard Bonnke: A Szellem erejével, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Rodney M. Howard-Browne: Isten érintése, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Kenneth E. Hagin: Gifts of the Holy Spirit: Unlocking the Mystery to Spiritual Gifts, Tulsa, OK:
Kenneth Hagin Ministries, 2006
Kenneth E. Hagin: The Holy Spirit and His Gifts, Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 2006
Kenneth E. Hagin: The Gift of Prophecy, Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1989
Max Turner: The Holy Spirit and Spiritual Gifts: in the New Testament Church and Today, Peabody,
MA: Hendrickson Publishing, 1998
Jack Hayford, John Wimber, Reinhard Bonnke: The Gifts of the Spirit, Altamonte Springs, FL:
Creation House, é.n.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Judit: A Szent Lélek ajándékai I., II., III. sorozat (A SZPA Könyvtárában hallgatható meg)
Németh Sándor: Az élet szelleme és a lelkiismeret (2010. május 22.)
Német Sándor: Isten országának ereje (2010. május 23.)
Németh Sándor: Szent Szellemmel való betöltekezés feltételei (2010. június 09.)
Németh Sándor: A Szentlélekben és tűzben való alámerítkezés (2011. június 11.)
Németh Sándor: Szellemmel való imádkozás (2011. november 30.)
Németh Sándor: A természetfelettiről szerzett ismeretek helyes megítélése (2012. február 26.)
Németh Sándor: Szellemek megkülönböztetésének képessége (2012. március 11.)
Németh Sándor: Szellemek megítélésének ajándéka (2012. november 17.)
Németh Sándor: Mi a különbség a prófécia és a jóslás között? (2013. április 28.)
Németh Sándor: A prófétai beszéd és a jóslás közötti ellentétek (2013. május 5.)
Németh Sándor: Szent Szellem megnyilvánulásai (2013. október 16.)
Németh Judit: Az Úr öröme (2013. november 10.)
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ÓSZÖVETSÉGI ÍRÁSMAGYARÁZAT 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: OSZ1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Szöllősi Tibor tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés az Ószövetségbe 2 (BO2), Bevezetés az Ószövetségbe
szeminárium 2 (BO2SZ)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. Az értékelés ötfokozatú (1-5) érdemjeggyel történik. A
számonkérés módja: nappali tagozatosok számára szóbeli vizsga, levelező tagozatos hallgatók számára
írásbeli esszédolgozat értékelése.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a teljes Szentírás és a bibliai tanítások, a teológia
tudományrendszerének megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához.
A kurzus az ószövetségi könyvek jellemző üzeneteit tekinti át a teljes üdvtörténelem összefüggésében,
ebben a félévben a Tórától a Krónikák könyvéig.
Tananyag: órai saját jegyzetek
Ajánlott irodalom:
Henry, Brown, Clarke: The Bethany Parallel Commentary On The Old Testament, Bethany House
Publishers, 1985
Harris, Archer, Waltke: Theological Wordbook of The Old Testament, Moody Press,1980.
Youngblood: The Heart of Old Testament, Baker, 1998.
Kaiser: Toward An Old Testament Theology, Zondervan, 1991.
Waltke: An Old Testament Theology, Zondervan, 2011.
Rea: Charisma’s Bible Handbook On The Holy Spirit, Creation House,1988.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: A nagy Exodus előtti idők jelei (2010. február 27.)
Németh Sándor: Bábel tornya (2010. június 27.)
Németh Sándor: A pészach fontos eseményei (2011. április 23.)
Németh Sándor: Káin történetének tanulságai (2012. augusztus 29.)
Németh Sándor: A kürtzengéstől az engesztelés napjáig 1-2. (2013. szept. 08., 11.)
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ÚJSZÖVETSÉGI ÍRÁSMAGYARÁZAT 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: USZ1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Flaisz Endre adjunktus
Előadó: Surjányi Csaba tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés az Újszövetségbe szeminárium 2 (BU2SZ)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással: 2, igazolás nélkül: 1
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az igemagyarázás, ill. exegézis alapvető módszereinek elsajátíttatása; minél szélesebb spektrumú
készség kifejlesztése a kijelentés vételében; a tanulmányozott szakasz teológiai és egyéb üzenetének
megismerése. A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a teljes Szentírás és a bibliai tanítások, a teológia
tudományrendszerének megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához.
Az első félév során a három szinoptikus evangéliummal foglalkozunk. Kiemelten tárgyaljuk a
Boldogmondásokat, illetve Jézus példázatait Isten országáról. Szintén részletesebben foglalkozunk
Jézus Olajfák hegyén elmondott tanításával a végidők jeleiről. Ennek keretében összehasonlítjuk
egymással a tanítás három változatát az egyes evangéliumok koncepciójának megfelelően.
Kötelező tananyag:
Evangélium a fontosabb fogalmak és nevek magyarázatával, Hit Gyülekezete, Szent Pál Akadémia,
Budapest, 2001
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: Tízparancsolat, Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2004.
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FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: FT1
Kreditérték: 4
Tantárgyfelelős: Hack Péter főiskolai docens
Előadó: Surjányi Csaba tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés az Újszövetségbe 2 (BU2)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben.
Az előadások látogatása kötelező.
A lehetséges hiányzások száma igazolással: 2, igazolás nélkül: 1.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A hallgató választhat, hogy a félév tananyagából írásbeli
vagy szóbeli vizsgán ad számot tudásáról. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A félév végére a hallgatónak készségszintű, jól megalapozott, használható ismeretekkel kell
rendelkeznie a legalapvetőbb bibliai tanítások területén. Teológiai ismereteit minden esetben alá kell
tudnia támasztani a Szentírás vonatkozó részeivel.
Az előadásokon a legalapvetőbb bibliai tanítások kerülnek részletes tárgyalásra. Mivel a teológiai
tanulmányok kiindulópontja a Biblia, ezért a hallgatók elsőként magáról a teológiáról, annak helyes
célkitűzéseiről, majd Isten Igéjének a hitelességéről és tekintélyéről tanulnak. Ezt követik a keresztény
alaptanítások: a megtérés, a hit, a keresztségek, a kézrátétel, a halottak feltámadása és az utolsó idők,
végül az örök ítélet.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Surjányi Csaba: Fundamentális teológia – A Biblia alapvető tanításai. (ideiglenes jegyzet), Szent
Pál Akadémia, Budapest, 2014.
Surjányi Csaba: Fundamentális teológia I.1 (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, 2002. – a
Halottak feltámadása és az Örök ítélet VAGY Derek Prince: A Biblia alaptanításai, ötödik kötet, A
halottak feltámadása. Az örök ítélet. Karizmatikus klasszikusok sorozat, Budapest, 2003.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Kenneth Hagin: A hit, amely hegyeket mozdít. Új Spirit Könyvek, Budapest, 2009.
Németh Sándor: Újjászületés. Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2005.
Charles Capps: Hit és megvallás. Patmos Records, Budapest, 2002.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Bevezetés a teológiához, Szent Pál Akadémia, 2000.
Németh Sándor: Logosz és rhéma (1999. márc. 19.)
Németh Sándor: A halottak reménysége, a feltámadás (2004. okt. 31.)
Németh Sándor: Az újjászületés és a Szent Lélek közötti különbség (2005. nov. 12.)
Németh Sándor: Az ítélet menetrendje (2004. szept. 19.)
Németh Sándor: Hogyan támadnak fel a halottak (2011. május 1.)
Németh Sándor: Újraszületés (2012. február 12.)

1
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BIBLIAI ANTROPOLÓGIA 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: BA1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Péter főiskolai docens
Előadó: Flaisz Endre adjunktus és meghívott előadók
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben.
Az előadások látogatása kötelező.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének
megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához, az egyházi szolgálatra
való felkészüléshez.
Az első félévben mindenekelőtt azzal foglalkozunk, hogy az ember teremtése hogyan illeszkedik bele
Isten mindenre kiterjedő helyreállítási tervébe. Ennek során kitérünk a bűn eredetére, Lucifer
bukásának belső folyamatára, illetőleg az első emberpár teremtésére, bűnbeesésére, amely kérdéseket
az ember teremtésének isteni céljával, rendeltetésével összefüggésben vizsgáljuk. Ezt követően arra
világítunk rá, hogy az ember bukása milyen következményekkel járt személyisége alakulására nézve,
valamint hogy egyes alkotórészei miként deformálódtak az Istentől való elszakadást követően. A félév
hátra lévő részében meghatározzuk a szív bibliai fogalmát, illetőleg tanulmányozzuk a lelkiismeret
működését.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: Bibliai antropológia. ideiglenes jegyzet Szent Pál Akadémia, Budapest, 2009.
Kevin Conner: Az emberről szóló tanítás. Szent Pál Akadémia, Budapest, é. n.
Kevin Conner: A bűnről szóló tanítás. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2009.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Intuitív képesség (2004. június 23.)
Németh Sándor: Az emberi lélek (2005. márc. 30.)
Németh Sándor: A lélek működése (2005. ápr. 6.)
Németh Sándor: A lélek megmentése (2006. febr. 22.)
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: A test lámpása a szem (2010. január 10.)
Németh Sándor: Az intuitív képesség (2010. május 21.)
Németh Sándor: Ne légy kétlelkű ember (2011. március 20.)
Németh Sándor: Isten terve a testünkkel kapcsolatban (2011. július 10.)
Németh Sándor: A nyelv hatalma (2013. június 16.)
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EGYHÁZTAN 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: ET1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Péter főiskolai docens
Előadó: Mészáros István adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Bibliai történelem 2 (BT2)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben. Az előadások látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: levelező tagozaton: 1 alkalom/félév, igazolással: 2
alkalom/félév; nappali tagozaton lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: 1 alkalom/félév,
igazolással: 3 alkalom/félév.
A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele: az előadásokon való megfelelő számú jelenlét, továbbá
az aktuális felmérő dolgozatok megfelelő szintű teljesítése. (A hallgatók a félév során, a nappali
tagozaton 2-3 felmérőt, a levelezősök pedig 1 felmérőt írnak.)
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele: pótfelmérő dolgozat sikeres teljesítése.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A hallgató a félév tananyagából írásbeli vizsgán ad számot
tudásáról. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az egyházra vonatkozó átfogó, általános és alapvető teológiai kijelentések tanulmányozása.
A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének
megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához, az egyházi szolgálatra,
helyi szolgálati, egyházi közösségek vezetésére, egyházi munkakörök betöltésére, az egyház
intézményrendszerében egyházvezetési, intézményirányítási és szervezési feladatok ellátására,
különböző egyházi szolgálatokra való felkészüléshez.
Az első félévben a hallgatók részletesen tanulmányozzák az egyházra vonatkozó átfogó, általános és
alapvető teológiai kijelentéseket. Ezen belül a következő témaköröket tekintik át: Az egyház
meghatározása. Az egyház Isten örökkévaló terve; Isten titka; egy új és szent nemzet. Az egyház az
Újszövetségben. Az egyetemes és a helyi egyház viszonya. Az egyház bibliai képe, meghatározása. Az
egyház feje és főépítésze: Jézus Krisztus. Az egyház mintái. Az igazi egyház hét bibliai ismérve.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: Egyháztan. ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2005.
Németh Sándor: A kihívott nép in. Új Exodus, XI. évf. 1. szám 2000. dec., 3-12. o.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Az egyház építésével kapcsolatos gyakorlati kérdések (2010. augusztus 22.)
Németh Sándor: A „pop-egyház” (2011. március 27.)
Németh Sándor: Mi adja az igazi egyház legitimitását? (2011. július 17.)
Németh Sándor: Ígéretek és próféciák az egyház számára (2011. október 12.)
Németh Sándor: A helyreállítás útjában álló szellemi akadályok (2011. november 13.)
Németh Sándor: Az egyház a kihívottak közössége (2012. április 25.)
Németh Sándor: Az Egyház ősmintája (2012. június 10.)
Németh Sándor: Az Egyház a társörökös (2012. június 17.)
Németh Sándor: A korai Egyház főbb jellemzői (2012. június 24.)
Németh Sándor: Az egyház apostoli jellege (2012. július 01.)
Németh Sándor: A laodiceai egyház (2013. február. 24.)
Németh Sándor: Az egyház és Izrael szövetsége (2013. június 29.)
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BIBLIAI ETIKA (ZSIDÓ-KERESZTÉNY ERKÖLCSTAN) 3 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: ETIK3
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Hack Péter főiskolai docens
Előtanulmányi kötelezettségek: -.
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele: az óralátogatás.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A számonkérés az órai jegyzet alapján történik. Az értékelés
ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az első félévben folytatjuk a Tízparancsolat értelmezését az evangélium etikai felfogása szerint.
A szombat elve.
A tekintélyekhez való helyes viszony.
Az emberi élet védelme. A tulajdon védelme és a különböző károkozások.
A házasság, család védelme és a bibliai szexuáletika.
A tulajdon, a jó hírnév és az emberi kapcsolatok védelme.
A hallgatók a tantárgy elsajátításával egyházi szolgálatra készülnek fel. Az előadások célja továbbá
előrehaladás a bibliai életmód és erkölcs elsajátításában. A hallgatók az itt szerzett ismereteiket
hasznosíthatják többek között a gyermek, ifjúsági és felnőtt hitoktatás terén az egyházon belül és a
közoktatásban.
Kötelező irodalom:
Németh Sándor: Tízparancsolat. Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2004.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Az egyenes út (2010. február 24.)
Németh Sándor: Ne tedd gonosszá a szívedet! (2010. március 21.)
Németh Sándor: Az élet szelleme és a lelkiismeret (2010. május 22.)
Németh Sándor: Pszichikai erővel történő varázslás az egyházban (2010. október 20.)
Németh Sándor: Számold fel a kettős utat az életedben! (2012. augusztus 26.)
Németh Sándor: A romlott vágyak és a bálványimádás (2012. november 11.)
Németh Sándor: Paráznaság, szexuális bűnök (2012. november 14.)
Németh Sándor: Áldás és irigység (2013. július 28.)
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KRISZTOLÓGIA 1 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KR1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Ruff Tibor főiskolai docens és meghívott előadók
Előtanulmányi kötelezettségek: -.
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben.
Az előadások látogatása kötelező.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. Az írásbeli dolgozat értékelése ötfokozatú (1–5)
érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének
megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához, a tanítvánnyá váláshoz,
az egyházi szolgálatra való felkészüléshez.
Az előadások Jézus Krisztus személyét és megváltó munkáját helyezik a középpontba. A félév
előadásai bemutatják Jézus Krisztus isteni és emberi természetét, foglalkoznak teremtés előtti
létezésével, az Ószövetség messiási tartalmával, messiási próféciáival és ezek újszövetségi
beteljesedésével, Jézus Krisztus megtestesülésével, földi szolgálatával, szenvedésével, keresztre
feszítésével és feltámadásával.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: Krisztológia. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2004.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Messiási stigmák az ószövetségi próféciák alapján (1998. dec. 6.)
Németh Sándor: Messiási stigmák az ószövetségi próféciák alapján (1998. dec. 6.)
Németh Sándor: Messiási főpap (1998. dec. 13.)
Németh Sándor: Atyaság (2002. szept. 11.)
Németh Sándor: Isten országa a földön I. (2004. jan. 25.)
Németh Sándor: Isten országa a földön II. (2004. febr. 08.)
Németh Sándor: Miért lett Krisztus Ember Fia? 1. (2004. aug. 15.)
Németh Sándor: Miért lett Krisztus Ember Fia? 2. (2004. aug. 22.)
Németh Sándor: Miért lett Krisztus Ember Fia? 3. (2004. aug. 29.)
Németh Sándor: Az Úr a te gyógyítód 1. (2004. nov. 07.)
Németh Sándor: Az Úr a te gyógyítód 2. (2004. nov. 14.)
Németh Sándor: Kik a démonok? (2005. ápr. 13.)
Németh Sándor: Hogyan tudsz Jézus Krisztus tanítványává válni? (2005. júl. 17.)
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Jézus Krisztus a Te szabadítód (2010. február 21.)
Németh Sándor: Jézus Krisztus személye és természete (2010. december19.)
Németh Sándor: Jézus Krisztus Isten fia (2010. december 22.)
Németh Sándor: A megváltás következményei (2013. március 31.)
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BIBLIAI TÖRTÉNELEM 1 (Kötelező tantárgy)
II. évfolyamon nappali tagozaton meghirdetve.
A tantárgy kódja: BT1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős és előadó: Grüll Tibor főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma nappali tagozaton (igazolás nélkül): 3
Lehetséges hiányzások száma nappali tagozaton (igazolással): 3
Félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele: az óralátogatás. Megtagadott aláírás pótlásának
lehetősége, ill. feltétele: egy min. 5 oldalas dolgozat beadása a tanár által meghatározott bibliai
történelmi témában.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A hallgató a félév tananyagából írásbeli vizsgán ad
számot tudásáról. Az értékelés ötfokozatú (1-5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az előadások az ószövetségi tanulmányokba való történeti bevezetést segítik. A népek kialakulását
(1Móz 10) csak röviden érintve Ábrahám korától kezdődően az intertestamentális korig foglalkozunk
az ókori Kelet történetével. A hallgatók áttekinthetik a zsidó nép és az ókori zsidó állam történetének
állomásait. Az események tanulmányozásának középpontjában az ószövetségi személyek, földrajzi
helyek, események állnak, de ezekre az órán csak utalunk, mivel adottnak vesszük azok ismeretét. Fő
célunk, hogy a bibliai események történeti hátterét vázoljuk fel, s ahol ez lehetséges, a történetirégészeti bizonyítékokat is felsorakoztassunk. A kronologikus tájékozottság kialakítása mellett fontos
célunk a topográfiai ismeretek erősítése is. Forrásolvasásra (természetesen magyar fordításban) két
alkalommal tudunk időt szakítani: ekkor elsősorban a releváns asszír és babilóni krónikák, valamint az
Izraelben talált feliratos emlékek (Mésa-sztélé, Tel Dan-i felirat, Lakisi osztrakonok, pecsétek stb.)
szövegeit tanulmányozzuk. Az előadások Izrael szomszédainak és az Izraellel kapcsolatba került
birodalmaknak (asszír, újbabilóniai, méd–perzsa, makedón) történetét is röviden érintik.
A tanulmányok fejlesztik a hallgatók teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi, valamint
az értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát megalapozó ismereteit, illetve
alkalmasságát történeti ismeretek megszerzésére.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Szent Biblia. Ford. Károli Gáspár [A bibliai szöveg értelmezéséhez időnként érdemes elővenni az
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT) bibliafordítását is (I–II. kötet, Bp. 1994 reprint).
Grüll Tibor: Az ókori Kelet és Egyiptom története. Ideiglenes jegyzet, Budapest, Szent Pál
Akadémia 2009.
Flavius Josephus: A zsidók története, ford. Révay József, Gondolat-Talentum, Bp., 1994. (3. kiad.)
Aharoni, Y. és Avi-Yonah, M.: Bibliai atlasz, szerk. Grüll T. és Horváth A. Carta (Jerusalem) –
Szent Pál Akadémia (Budapest), 1999.
Allerhand, Jacob: A zsidóság története, MIOK, Bp., 1988. (Alef-könyvek)
Németh Sándor: A történelmi és a végső Babilón, in: A hit botránya. Bp., Új Spirit, 2001. 211–248.
Németh Sándor: A korszakváltás menetrendje, in: A hit botránya. Bp., Új Spirit, 2001. 249–284.
Liebi, R.: Beteljesedett prófécia. A világtörténelem Dániel próféta látomásában. Evangéliumi
Kiadó, Bp. 1971.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
De Lange, N.: A zsidó világ atlasza. Helikon–Magyar Könyvklub, Bp. 1996.
Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Helikon–Magyar Könyvklub, Bp. 1998.
Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. Tankönyvkiadó, Bp. 1964. [újabb kiadások is]
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Komoróczy Géza: A babiloni fogság. Egyéni és közösségi stratégiák az identitás megőrzésére
kisebbségi helyzetben, in: Bezárkózás a nemzeti hagyományba, Századvég, Bp., 1992, pp. 230–304.
Ghirshman, R.: Az ókori Irán. Médek, perzsák, párthusok. Gondolat, Bp. 1985.
Klengel, H.: Az ókori Szíria története és kultúrája. Gondolat, Bp. 1977.
Kőszeghy Miklós: Cseréplevelek. Héber feliratok a fogság előtti Palesztinából. Új Mandátum, Bp.
2003.
Tóth Kálmán: A régészet és a Biblia. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp. 1985.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Hágár és Ismael története (2010. február 03.)
Németh Sándor: Káin és Ábel (2010. február 07.)
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ÓHÉBER NYELV ÉS EXEGÉZIS 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: HEB1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Grüll Tiborné adjunktus
Előadó: Finta Szilvia adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés az Ószövetségbe 2 (BO2)
Meghirdetés gyakorisága: évente az 1. félévben
A gyakorlatok látogatása, a dolgozatok, házi dolgozatok megírása kötelező.
A tantárgy félévkor ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul.
A gyakorlati jegy nappali tagozaton a hetente megírt dolgozatok érdemjegyeinek átlagából tevődik
össze.
Levelező tagozaton: a félév során legalább kettő darab elégséges érdemjegyű röpdolgozatot kell
megírni a tárgy teljesítéséhez a konzultációs órák elején. Aki mindhárom dolgozatot megírja a félév
során, annak a legrosszabb jegyét nem vesszük figyelembe, s az érdemjegye a két legjobb jegyének az
átlaga lesz félévkor.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók képessé váljanak a héber nyelvű Ószövetség önálló fordítására,
kutatására, pontosabb megértésére. A tárgy elsajátítása hozzájárul a Szentírás nyelveinek ismeretéhez,
a teológiai szaknyelvi ismeretek fejlesztéséhez.
A kurzus célja, hogy a hallgatók megtanuljanak héberül írni-olvasni és megismerjék a héber nyelvtan
elemi szabályait. Nyelvtani anyag: az ábécé, az írás-olvasás, a névelő, a kötőszó, a személyes névmás,
a mutató névmások és a prepozíciók. A főnév és melléknév, nemek és számok. A jelzős szerkezet. A
birtokviszony kifejezése (konstruált szerkezet). Egyszerű mondatok szerkesztése és fordítása. Gyakori
igék múlt időben (perfectumban), harmadik személyben. A nyelvtani anyag rövid exegézisekkel,
memoriterekkel egészül ki. A kiejtést és a szókincset héber dalok megtanulásával fejlesztjük.
Kötelező tananyag:
Év elején kiadott ideiglenes jegyzet.
Ajánlott irodalom:
Larry A. Mitchel: Héber-arámi diákszótár. SZPA, 2008.
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ÓGÖRÖG NYELV ÉS EXEGÉZIS 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: GOR1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Tóth Eszter adjunktus
Előadó: Grüll Tiborné adjunktus.
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés az Újszövetségbe 2 (BU2).
Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul.
Az értékelés módja: A levelező tagozatosok gyakorlati jegyet a félévi anyagot számon kérő házi
feladatokra kapnak; továbbá a félév során számot kell adniuk görög olvasási készségükről. A nappali
tagozatos hallgatók írásbeli és szóbeli teljesítményét folyamatosan értékeljük. A félév során szerzett
jegyeik átlaga alapján kapják meg a szemeszter végén az összesített jegyet.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók képessé váljanak a görög nyelvű Újszövetség önálló fordítására,
kutatására, pontosabb megértésére. A tárgy elsajátítása hozzájárul a Szentírás nyelveinek ismeretéhez,
a teológiai szaknyelvi ismeretek fejlesztéséhez.
A hallgatók az első félévben megtanulják a görög betűket, a helyes kiejtést, a görög szöveg folyamatos
olvasását. A létige (Praes. Impf.), a személyes névmások, valamint a magánhangzós-tövű főnevek
ragozása mellett megkezdik az igeragozás elsajátítását. Mindig az új nyelvtani anyaghoz válogatott
(szükség szerint rövidített) mondatokat olvasnak a görög Újszövetségből. Memoriterek: Jézus „Én
vagyok...” mondásai János evangéliumából.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Tankönyv: Tóth Eszter – Csalog Eszter: Újszövetségi görög nyelvkönyv Szent Pál Akadémia,
Budapest, 2010.
Grüll Tiborné: Görög nyelvi gyakorló munkafüzet I. Ideiglenes jegyzet. Szent Pál Akadémia, Budapest
2017.
Kurt Aland: The Greek New Testament UBS, 1990.
Györkösy Alajos – Kapitánffy István – Tegyey Imre: Ógörög-magyar nagyszótár. Akadémia Kiadó,
Budapest, 1993.
Eduard Bornemann – Ernst Risch: Görög nyelvtan. Lexikon Kiadó, Budapest, 1999.
Maywald – Vayer – Mészáros: Görög nyelvtan. Tankönyv Kiadó, Budapest, 1981.
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NEW TESTAMENT GREEK

AND

EXEGESIS 1 (compulsory course, can be taken in English

optionally)
Subject Code: GOR1
Prerequisites: Introduction to the New Testament 2 (BU2).
Credits: 2
Person in Charge: Tóth Eszter, assistant professor
Instructor: Grüll Tiborné, assistant professor
Course opens: every year, in the first semester
Assessment: A 5-grade mark is given at the end of the term.
Evaluation Procedures: The oral and written activity of students will continuously be evaluated, their
final mark will be the average of the marks achieved during the semester.
Course description, course goals, student learning outcomes, skills and competences to be
acquired:
The purpose of this subject is to equip students with skills to translate, study, and interprete the Greek
New Testament independently. It helps them to deepen their theological knowledge, and provides
them the basis for developing exegetical competence.
….
Selected Bibliography and Dictionaries:
Eszter Grüll: Step by Step New Testament Greek Coursebook I. (Prelimenary Coursebook) 1
Kurt Aland: The Greek New Testament. UBS, 1990
Liddell and Scott: Greek-English Lexicon. Oxford, 1968.
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/ntgol-TC-X.html (a short introduction to
Testament Greek Grammar)
Ian Macnair: Teach Yourself New Testament Greek. 1997.

1

In preparation
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KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – RETORIKA 1 (KÖTELEZŐ TANTÁRGY)
Levelező tagozaton meghirdetve.
A tantárgy kódja: RET1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Gyakorlatvezető: Tóth Géza lelkésztanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Keresztény élet és szolgálat I – Evangelizáció (EV)
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
A gyakorlat látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma a nappali tagozaton (igazolás nélkül): 2, lehetséges hiányzások száma a
nappali tagozaton (igazolással): 4.
A félév beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan
megfelelt). A megfelelt érdemjegyért a „Gyakorlati munkafüzet a személyes bizonyságtevéshez” c.
ideiglenes jegyzetből öt szabadon választott feladatot kell elkészíteni. Nyolc feladat megfelelő
minőségű teljesítése esetén kiválóan megfelelt értékelés kapható.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A cél, hogy a hallgatók megismerkedjenek a retorika alapjaival, mintát kapjanak azok alkalmazásához
gyakorlati példákon keresztül. Az Apostolok cselekedeteiben található prédikációk áttekintése retorikai
szempontok alapján.
1. A kommunikáció alapelemei:
-adó
-vevő
-kód
-csatorna
-hír
-feedback
2. A kommunikáció szintjei, és csatornái
- verbális csatornák
o a szavak és „töltésük”
o elvont és konkrét fogalmak
o képszerű kifejezések
o közhelyek
o metanyelv
o hangsúly, hangszín, hangerő
o intonáció
- nonverbális csatornák
o gesztusok
o testtartás
o mimika
o tekintet
o emblémák, öltözet
o vak foltok
3. A kommunikáció típusai
-véletlenszerű közlés
-érzelmi indulati közlés
-instrumentális közlés
4. Interperszonális kommunikáció
-beszélgetés indítás
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-nyitott és zárt kérdések
-bizalom felkeltése
-elismerés, méltatás
5. A meggyőzés
-a meggyőzés hatása
-behódolás vagy engedelmesség
-azonosulás, identifikáció
-belsővé válás, interiorizáció
-a kognitív disszonancia
-Arisztotelész iskolája
-logosz
-pathosz
-ethosz
-dramatizálás (Kenneth Burke)
6. Az érvek fajtái
-entiméma és szillogizmus
-meghatározás vagy definíció
-ok-okozati érvek
-összehasonlításon alapuló érvek
-tekintélyekre való hivatkozás
-statisztikai adatok
-analógián alapuló érvek
-indukció, dedukció
-összeférhetetlenségen alapuló érvek
-valószínűséggel való érvelés
-érvelés kérdéssel
-a cáfolat
-racionális és emocionális érvelés
-érvelés a nyerés vesztés esélyeivel
-félelemkeltés, faktoidok
-fő és mellékút
-„örömbrigád” effektus
A tantárgy elsajátításával a hallgatók egyházi szolgálatra, egyházi evangelizációs tevékenységben való
részvételre, igehirdetésre, hitoktatásra stb. készülnek fel.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó Alapítvány, 2003.
Németh Erzsébet: Közszereplés. Osiris Kiadó Kft. 2006.
Pratkanis és Aronson: Rábeszélőgép. AB OVO Kiadói Kft. 1992.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó Zrt. 2009.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Az Ige és a Szent Lélek egyensúlya (1998. szept. 5.)
Németh Sándor: A nyelv sorsunk irányítója I. (2002. ápr. 7.)
Németh Sándor: A nyelv sorsunk irányítója II. (2002. ápr. 14.)
Németh Sándor: A hit beszéde és a diabolikus beszéd (2010. 02. 27.)
Németh Sándor: Isten Igéjének helyes szólása (2013. március 10.)
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EGYHÁZI SZOLGÁLAT – BEVEZETÉS A SZOLGÁLATBA 3 (Kötelező gyakorlat)
A tanegység kódja: BEV3
Kreditérték: 1
Tantárgyfelelős és gyakorlatvezető: Nasinszky Péter lelkésztanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 2 (BEV2)
Meghirdetés gyakorisága: évente
A gyakorlaton való részvétel kötelező.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul.
A számonkérés módja: a hallgató a félév tananyagából nappali tagozaton szóbeli, a levelező tagozaton
írásbeli vizsgán ad számot tudásáról. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák: felkészülés egyházi szolgálatra, pasztorációs tevékenységre,
egyházi közösségek vezetésére, lelkészi hivatás gyakorlására, különböző egyházi szolgálatok, karitatív
tevékenység stb. végzésére.
A gyakorlat programja:
A Bevezetés a szolgálatba tantárgy célja, hogy a hallgatók felkészüljenek és a gyakorlat vezetőjének
koordinálásával, tanácsadásával aktívan részt vesznek az egyház életében, annak különböző területein
szükséges szolgálatokban, mint pl. istentiszteletek, rendezvények, pásztorlás, irodai munka.
A harmadik félév tananyaga az új megtérők beépítéséről, a bűnvallás szükségességéről, a bűnvallás
menetéről és az istentiszteletről szóló bibliai leírásokat, látásokat tekinti át.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Az új megtérők beépítése a gyülekezetbe. Miért kell bűnvallást tenni? Az istentisztelet. Órai vázlatok
(összeállította: Nasinszky Péter), ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2009.
Derek Prince: A kereszténység hat alaptanítása. Budapest, 1997. Hit Gyülekezete
Derek Prince: Áldás és átok. Budapest, 1991 Hit Gyülekezete
Németh Sándor: Tízparancsolat, Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2004.
Németh Sándor: Újjászületés. Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2005.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Tanítványság – szellemi és erkölcsi alapelvek (2000. június 25.)
Németh Sándor: Jézus Krisztus követése (2001. augusztus 12.)
Németh Sándor: Hogyan tudsz Jézus Krisztus tanítványává válni? (2005. július 17.)
Németh Sándor: Imádkozás (tanítássorozat 2007. április 25 – 2007. június 20.)
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Derek Prince: Az engesztelés. Budapest, 2001. Új Spirit Könyvek
Lester Sumrall: Életem. Budapest, 2004. Hit Gyülekezete
Jamie Buckingham: Isten szolgálólánya. Kathryn Kuhlman élettörténete. Bp. 2000. Hit Gyülekezete
Kenneth Hagin: Kútfők és folyamok. Budapest, 2005. Új Spirit Könyvek
Kenneth Hagin: Midász király érintése. Budapest, Hit Gyülekezete
Reinnhard Bonnke: A Szellem erejével. Budapest, 1995. Hit Gyülekezete
Ajánlott audio tananyag:
Németh Judit: Mit jelent Jézus Krisztus tanítványának lenni? (2011. március 23.)
Németh Sándor: Bűnismeret, bűnbánat, bűnvallás (2013. február 06.)
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DOXOLÓGIA 1 (vizsgakurzus)
Amennyiben korábban a hallgató már felvette a tárgyat, ebben a félévben vizsgakurzussal teljesítheti.
A tanegység kódja: DOX1 (kötelező tárgy, vizsgakurzus)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Németh Judit főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: A DOX1 előadások hallgatása, félév végi aláírás megszerzése.
Meghirdetés gyakorisága (választható tárgy): két-három évente, az első félévben
Meghirdetés gyakorisága (vizsgakurzus): évente, az első félévben.
A vizsgakurzus félévkor kollokviummal zárul. A hallgató a félév tananyagából írásbeli vizsgán ad
számot tudásáról. Az értékelés ötfokozatú (1-5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A képzés alapvető célja, hogy a hallgatókban bibliai látás és gyakorlat fejlődjön ki a Mindenható Isten
prózával és zenével történő magasztalásáról, illetve az Istennek tetsző dicséret-szolgálatról a
teremtéstől kezdődően, a különböző korokon átívelően egészen az örökkévalóság belátható szakaszáig.
Fontos cél, hogy a hallgatók megértsék és betöltsék Isten utolsó időkre kijelentett tervét a dicséretre
vonatkozóan hangsúlyt téve Dávid sátorának helyreállítására.
Az ismeretek elsajátításával a hallgatók átfogó képet kapnak a dicsérettel kapcsolatos valamennyi ó- és
újszövetségi leírásról, kijelentésről, mely által megbizonyosodnak arról, hogy Isten dicsérete a
teremtett világ – ezen belül az újjászületett hívők – elidegeníthetetlen és örökkévaló integráns eleme.
Dávid életútjának és szolgálatának részletes tanulmányozása által megismerik az Istennek tetsző
dicséret kialakulását, fejlődését és a mindennapi gyakorlatban történő megvalósítását, ezáltal maguk is
elsajátítják az Istennel való szoros személyes közösség kialakítását, megtartását és építését minden
élethelyzetre vonatkozóan.
A dicséret helyreállításának tanulmányozása által – a királyok, majd Nehemiás és Ezsdrás korának
áttekintése során – alkalmazható tudást szereznek Dávid sátorának a XX. században történt profetikus
felépítésére vonatkozóan, továbbá alkalmassá válnak arra, hogy önállóan kutassák a pünkösdikarizmatikus gyülekezetekben kialakult dicséret-szolgálatot, illetve hogy maguk is aktívan részt
vegyenek abban a modern kor elvárasainak megfelelően az egyházon belül szellemben és igazságban.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Judit: Doxológia I. (1–30. zsoltár). ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1995.
Németh Judit: Doxológia (31–90. zsoltár). ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1995.
Németh Judit: Doxológia (91–150. zsoltár). ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1995.
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai Atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Németh Sándor és Judit: Hálaadás. Hit Gyülekezete, Budapest, 2005.
Audio tananyag:
Németh Judit: Dávid sátora, MP3, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2016.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
W. H. Bellinger, Jr.: Psalms: Reading and Studing the Book of Praises, Peabody, MA: Hendrickson
Publishers Inc., 1990.
Tremper Longman III: How to Read the Psalms, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988.
Graham Truscott: The Power of His Presence – The Restoration of the Tabernacle of David, World
Map Pres, 1969.
Charles H. Spurgeon: The Treasury of David – Spurgeon’s Classic Work on the Psalms, Abridged in
One Volume (Ed. by David O. Fuller), Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1976.
23

Derek Prince: Chords from David’s Harp, Charlotte, NC: DP Ministries International, 1998.
Kevin L. Howard, Marvin Rosenthal: Az Úr ünnepei. Hit Gyülekezete, Budapest, 1998.
Benny Hinn: A kenet. Hit Gyülekezete, Budapest, 1992.
Benny Hinn: Jó Reggelt, Szent Lélek. Hit Gyülekezete, Budapest, 1991.
R. B.Y. Scott: The Psalms as Christian Praise, New York: Association Press, 1958.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Hálaadás (2010. január 3.)
Németh Judit: Isten dicsőítése (2010. szeptember 29.)
Németh Sándor: A dicséret, mint szellemi fegyver (2012. március 31.)
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A SZENT LÉLEK AJÁNDÉKAI 11 (választható tantárgy)
Választható tantárgyként felvehető ebben a félévben A Szent Lélek ajándékai 11 (SZL11). A hallgatók
a kötelező tárgy elsajátítása után megújult programmal hallgathatják a választható tárgyat.
A tanegység kódja: SZL11
Kreditérték: 3
Előtanulmányi kötelezettségek: A Szent Lélek ajándékai 1 (SZL1)
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Németh Judit főiskolai tanár
Meghirdetés gyakorisága: legalább két-három évente a tanulmányi követelményekben felsorolt
évfolyamok számára. Felvehető a tanév 1. félévében.
Nappali tagozatosok számára az előadások, a levelező tagozatosok számára a konzultációk látogatása
kötelező.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul (félévközi jegy 3 fokozatú minősítéssel).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A kurzus célja a – a sikeres és növekedő gyülekezetek szolgálatában gyakorolt és fontos szerepet
betöltő – kegyelmi ajándékok (karizmák) alapos és mélyreható tanulmányozása elsősorban a Biblia
alapján, ugyanakkor figyelembe véve az egyháztörténelemből ismert hiteles tanítók, prédikátorok
látásait, szolgálati tapasztalatait is. Az első részben a hallgatók alapos ismeretet szereznek a Szent
Szellem természetfölötti ajándékainak mibenlétéről, csoportosításáról, létezésük bizonyítékairól,
megnyilvánulásaik módjáról és gyümölcseiről, a tanév folyamán pedig részletesen áttanulmányozzák a
kijelentés ajándékait (tudomány beszéde, bölcsesség beszéde, szellemek megkülönböztetése), a szólás
ajándékait (prófétálás, nyelvek nemei és nyelvek magyarázata) és az erő ajándékait (hit, gyógyítás,
csodatevés).
Az előadások részletesen ismertetik Pál apostol tanításait a Szent Szellem természetfölötti ajándékaira
vonatkozóan, különös tekintettel az 1. Korinthusi levél 12. és 14. fejezetében leírtakra. Ezen ismeretek
elsajátítása által érthetően bizonyítani tudják, hogy Krisztus egyházának növekedése, fejlődése,
szolgálata és a parúziára való elkészülése szempontjából ma is kulcsfontosságú a karizmák
megnyilvánulása. Végigveszik a nagy csoda-korszakokban (kiemelve Mózes, Illés, Elizeus, Jézus
Krisztus és a főapostolok szolgálatát) megnyilvánuló transzcendens kijelentéseket, képesek azonosítani
és értelmezni a karizmákat, melyet számos bibliai példával illusztrálni is tudnak. Ismereteiket építően
alkalmazhatják mind saját, mind közösségük spirituális életében.
A karizmák hatásának megismerése által a hallgatók világos képet kapnak arról – ezt közérthetően
artikulálni és alkalmazni is tudják –, hogy a Szent Szellem természetfölötti megnyilvánulásai
nélkülözhetetlenek Jézus Krisztus szolgálatának folytatásában és kiterjesztésében, Krisztus Testének
felépítésében és megszilárdításában, valamint az egyház szellemi és fizikai szükségeinek
kielégítésében és ellátásában.
Az ismeretek elsajátítása során a hallgatók ösztönzést kapnak, hogy életükben és szolgálatukban
kívánják a Szent Szellem ajándékait, ugyanakkor azt is tudatosítják magukban, hogy a karizmák
használatának jó és ékes rendben, Isten Igéjének alávetve kell történnie.
Kötelező nyomtatott tananyag:
A Szent Szellem ajándékai, Szent Pál Akadémia, 2017.
Derek Prince: A Szellem ajándékai. Új Spirit, Budapest, 2008.
Dennis és Rita Bennett: A Szentlélek és Te. k.n., é.n.
Benny Hinn: A kenet, Budapest: Hit Gyülekezete, 1992
Benny Hinn: Jó Reggelt, Szent Lélek, Budapest: Hit Gyülekezete, 1991
Kathryn Kuhlman: A Szentlélek ajándékai, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
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Kevin Conner: A Szent Szellem személye, k.n., é.n.
Lester Sumrall: Életem, Budapest: Hit Gyülekezete, 2004
Paul Yonggi Cho: Negyedik dimenzió, Budapest: Poligon Szövetkezet, 1988
Paul Yonggi Cho: Szent Lélek, támogató útitárs, Budapest: Hit Gyülekezete, 1992
Reinhard Bonnke: A Szellem erejével, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Rodney M. Howard-Browne: Isten érintése, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Kenneth E. Hagin: Gifts of the Holy Spirit: Unlocking the Mystery to Spiritual Gifts, Tulsa, OK:
Kenneth Hagin Ministries, 2006
Kenneth E. Hagin: The Holy Spirit and His Gifts, Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 2006
Kenneth E. Hagin: The Gift of Prophecy, Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1989
Max Turner: The Holy Spirit and Spiritual Gifts: in the New Testament Church and Today, Peabody,
MA: Hendrickson Publishing, 1998
Jack Hayford, John Wimber, Reinhard Bonnke: The Gifts of the Spirit, Altamonte Springs, FL:
Creation House, é.n.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Judit: A Szent Lélek ajándékai I., II., III. sorozat (A SZPA Könyvtárában hallgatható meg)
Németh Sándor: Az élet szelleme és a lelkiismeret (2010. május 22.)
Német Sándor: Isten országának ereje (2010. május 23.)
Németh Sándor: Szent Szellemmel való betöltekezés feltételei (2010. június 09.)
Németh Sándor: A Szentlélekben és tűzben való alámerítkezés (2011. június 11.)
Németh Sándor: Szellemmel való imádkozás (2011. november 30.)
Németh Sándor: A természetfelettiről szerzett ismeretek helyes megítélése (2012. február 26.)
Németh Sándor: Szellemek megkülönböztetésének képessége (2012. március 11.)
Németh Sándor: Szellemek megítélésének ajándéka (2012. november 17.)
Németh Sándor: Mi a különbség a prófécia és a jóslás között? (2013. április 28.)
Németh Sándor: A prófétai beszéd és a jóslás közötti ellentétek (2013. május 5.)
Németh Sándor: Szent Szellem megnyilvánulásai (2013. október 16.)
Németh Judit: Az Úr öröme (2013. november 10.)
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KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – A KERESZTÉNY ÉLETMÓD 15 – A SZENT LÉLEK
GYÜMÖLCSEI 9 (választható tantárgy)
Választható tantárgyként felvehető ebben a félévben A keresztény életmód 15 – A Szent Lélek
gyümölcsei 9 (HAZCS15). A hallgatók a kötelező tárgy elsajátítása után megújult programmal
hallgathatják a választható tárgyat.
A tanegység kódja: HAZCS15
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta, főiskolai docens
Előadó: Németh Judit, főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Keresztény élet és szolgálat I – A keresztény életmód 1 (HAZCS1).
Meghirdetés gyakorisága: legalább ötévente.
Az előadások látogatása kötelező.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Lehetséges értékelése: háromfokozatú
félévközi jegy (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A keresztény életmód tantárgy az előző évi előadássorozat folytatásaként a Szent Lélek kilenc
gyümölcsének részletes tárgyalásával folytatódik a bibliai példák, valamint személyes élettapasztalatok
alapján. A tantárgy célja a témában a biblia tanítások megismerése, elsajátítása. Az előadások a Szent
Lélek által inspirált módon hangzanak el, melynek során a hallgatók felkészülnek egyházi szolgálatra,
pasztorációs tevékenységre, helyi szolgálati, egyházi közösségek vezetésére Az előadások célja
továbbá előrehaladás a bibliai életmód és erkölcs elsajátításában, a hit törvényének gyakorlatban
történő megvalósításában, a tanítvánnyá válásban.
Tananyag:
Szent Biblia (ford.: Károli Gáspár)
Ajánlott irodalom:
Mahesh Chavda: A szeretet csodákra képes, Amana 7, Budapest, 2002.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Félelem vagy hit (2010. február 14.)
Németh Sándor: Az Úr öröme az erősségem (2012. október 28.)
Németh Sándor: A szeretet követése 1-2. (2012. december 15-16.)
Németh Judit: Az Úr öröme (2013. november 10.)

27

MEGHIRDETETT VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 2017/2018-AS TANÉV, 1. FÉLÉV

Kötelezően választható tantárgy teljesítésére a szakon a hallgatók egy, az intézmény által
meghatározott körből választhatnak tantárgyat. Szabadon választható tantárgy esetében a hallgató
bármely, a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgy közül választhat, de teljesítheti az
intézményben is. A máshol felvenni szándékozott tantárgyak, illetve a megszerzett kreditek
elfogadhatóságáról a Kreditátviteli Bizottság dönt.
A választható tantárgyak leírásait a Szent Pál Akadémia
„Választható tantárgyak tantárgyleírásai 2017/2018. 1. félév” című kiadványa tartalmazza.
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