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TANULMÁNYI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
2017/2018-AS TANÉV 1. FÉLÉV
TEOLÓGIA MESTERSZAK (EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS)
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TEOLÓGIA EGYSÉGES OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT
2017/2018-AS TANÉV, IV. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV
MEGHIRDETETT KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK
Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó
(ea.), gyakorlatvezető (gyv.)
Karizmatikus teológia 7
KARTEOL7 tf.: Grüll Tibor
ea.: Németh Sándor
Eszkatológia 1
tf.: Rugási Gyula
ESZK1
ea.: Ruff Tibor
A pünkösdi-karizmatikus mozgalom
története és teológiája 1
PKAR1
tf.: Tóth Eszter
ea.: Szöllősi Tibor
Egyetemes és magyarországi
egyháztörténet – Egyetemes
ETOR3
egyháztörténet 3
tf.: Tóth Eszter
ea.: Kulcsár Árpád
Filozófiatörténet 1
tf.: Rugási Gyula
FIL1
ea.: Flaisz Endre
Államelmélet 1
tf.: Hack Péter
AEM1
ea.: Mészáros István
Apologetika 1
tf.: Rugási Gyula
APOL1
ea.: Ruff Tibor
Óhéber szövegolvasás 1
tf.: Grüll Tiborné
HEBOLV1
ea. nappali tagozaton: Finta Szilvia,
levelező tagozaton: Hack Márta
Ógörög szövegolvasás 1
GOROLV1 tf.: Grüll Tiborné
ea.: Rugási Gyula
Egyházi szolgálat – Szolgálat az
SZE1
egyházban 1
tf. és gyv.: Nasinszky Péter
Számítástechnika, internet,
bibliaprogramok
SZAMTECH
tf.: Finta Szilvia
gyv.: Csaba Zsolt
Kód

Heti/havi óraszám1
KreditVizsgaforma
pont
Elmélet Gyakorlat
3

Beszámoló
(3 fokozatú)

előadássorozat

3

Kollokvium

2/2

3

Kollokvium

2/2

2

Kollokvium

3/3

2

Kollokvium

2/2

2

Beszámoló
(3 fokozatú)

2/2

3

Kollokvium

2/2

2

Gyakorlati
jegy

2/2

2

Gyakorlati
jegy

2/2

1

Beszámoló
(3 fokozatú)

(szakmai
gyakorlat)

2

Gyakorlati
jegy

2/2

A mintaterv szerint teljesítendő kreditszám ebben a félévben: 28
Minimálisan teljesítendő kreditszám (állami támogatott/állami ösztöndíjas képzésben maradáshoz):
14

1

Heti óraszám: nappali tagozaton/havi óraszám: levelező tagozaton.
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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

Heti/havi óraszám1
Elmélet
Gyakorlat

KreditVizsgaforma
pont
Beszámoló (3
fokozatú)
3

Kód

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

SZDPRO1

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.)
előadó (ea.), gyakorlatvezető (gyv.)
Szakdolgozati proszeminárium 1
(választható tantárgy)
tf.: Finta Szilvia
ea.: választható

Kreditpont

Vizsgaforma

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

Kötelező tantárgy azok számára, akik még nem teljesítették az Évfolyamdolgozat tantárgy
követelményét:
Kód

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

Kreditpont

Vizsgaforma

4

Gyakorlati jegy

ÉVFDOL Évfolyamdolgozat

Heti/havi óraszám1
Elmélet
Gyakorlat
egyéni
konzultáció

Szakdolgozatíróknak:
Kód

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

SZAKDOL18 Szakdolgozat3

Kreditpont

Vizsgaforma

18

5 fokozatú
értékelés

Heti/havi óraszám1
Elmélet Gyakorlat
egyéni
konzultáció

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.
3
Az előző tanév 2. félévben címbejelentőt leadott hallgatóknak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az abszolutórium
megszerzéséhez a Szakdolgozat megvédése is szükséges. A szakdolgozat a tanulmányok alatt bármelyik félévben
leadható és megvédhető.
1
2
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Tantárgyleírások (kötelező tárgyak, 7. félév)

Karizmatikus teológia 7 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KARTEOL7
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Grüll Tibor, főiskolai tanár
Előadó: Németh Sándor, főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Karizmatikus teológia 6 (KARTEOL6).
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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Eszkatológia 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: ESZK1. Kreditérték: 3.
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Előadó: Ruff Tibor főiskolai docens
Előtanulmányi kötelezettségek: Újszövetség szigorlat (USZSZIG).
Meghirdetés gyakorisága: évente
Az előadások látogatása kötelező.
A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele: részvétel az előadások legalább kétharmadán.
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele: otthon elkészítendő dolgozat
megbeszélt témában és terjedelemmel.
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:
A Szentírás utolsó időkről és azok eseményeiről szóló tanításának megismerése. A tantárgy
tanulmányozása hozzájárul a bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének
megismeréséhez, differenciált teológiai ismeretek elsajátításához, a tanítvánnyá váláshoz, az
egyházi szolgálatra való felkészüléshez.
Az előadássorozat a Szentírásnak a végső időkről szóló tanításait, próféciáit mutatja be és
elemzi. Képet kaphat a hallgatóság arról is, hogy a végidőkre vonatkozó bibliai
kijelentéseket hogyan értelmezte a zsidóság és az egyház a különböző korokban. Az
előadássorozat tárgyalja többek között Izrael és az egyház szerepét az üdvtörténetben, Izrael
helyreállítását, Jézus Krisztus második eljövetelét és Isten országa földi megvalósulását is.
Kötelező olvasmányok:
Németh Sándor: Eszkhatológia. (Szent Pál Akadémia, Ideiglenes jegyzet)
Németh Sándor: A hit botránya c. tanulmánykötetből (Új Spirit Könyvek, 2001.) az
Apokalipszis – hamar c. részben található írások (209–316. o.)
B. Randolph: Útmutató a bibliai próféciák magyarázatához (Evangéliumi kiadó)
R. Liebi: Beteljesedett prófécia – Világtörténelem Dániel próféta látomásában (Primo
Kiadó). (Mindkét tanulmány kötelező!)
Bibliai panoráma (Evangéliumi kiadó)
D. Prince: Izrael és az Egyház jövője. Hit Gyülekezete, 1992.
Ruff T. – Surjányi Cs.: Bevezetés az Újszövetségbe c. ideiglenes jegyzetből (Szent Pál
Akadémia, 2000)
a Malakiástól Keresztelő Jánosig c. rész (7–21. o.),
A zelóták (49–51. o.),
Az esszénusok és a holt-tengeri tekercsek (53–54. o.) alfejezetek,
a Várakozás a Messiásra c. fejezet (60–70. o.); valamint a jegyzet végén található
ábrák közül a Júda történelmének időrendi táblázata… c. táblázat.
Ajánlott nyomtatott tananyag (melyek közül egyet kötelező választani és elolvasni):
Howard – Rosenthal: Az Úr ünnepei (Hit Gyülekezete, 1998.)
R. Price: Jeruzsálem a próféciákban (Hit Gyülekezete, 1995.)
P. és P. Lalonde: A fenevad bélyege (Hit Gyülekezete, 1995.)
P. és P. Lalonde: Anno 2000 (Amana 7 – Új Exodus Könyvek, 1997.)
Th. Ice – R. Price: Templom a hegy alatt (Új Exodus Könyvek, 1997.)
7

J. Hagee: Végső hajnal Jeruzsálem felett (Hit Gyülekezete, 1998.)
M. Evans: Az elárult Jeruzsálem (Hit Gyülekezete, 1997.)
L. Sumrall: Időzített bomba a Közel–Keleten. Hit Gyülekezete, 1994.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Az egyház belső nehézségei, Jelenések könyve 2–3. rész (2003. okt. 28–
31.)
Németh Sándor: Az egyház belső nehézségei, Jelenések könyve 2–3. rész (Jezabel,
Laodicea) (2003. dec. 1–5.)
Németh Sándor: Isten programja a világkorszak végén, a végkifejlet. Jelenések könyve 3–
14; Dániel 2. 7–11. (2004. május 3–7.)
Németh Sándor: Az okos és a bolond szüzek (2010. jan. 17.)
Németh Sándor: Az idők jelei napjaink aktuális eseményeiben (2010. márc. 24.)
Németh Sándor: Isten tervének betöltése az utolsó időkben (2010. aug. 15.)
Németh Sándor: Hogyan fogja befejezni a világ a történelmi pályafutását? (2011. febr. 20.)
Németh Sándor: Ez az a nap: Az aratás (2011. jún. 11.)
Németh Sándor: A világkorszak végének jelei (2011. aug. 14.)
Németh Sándor: A kürtzengés ünnepének prófétai jelentéstartalma (2011. szept. 25.)
Németh Sándor: A sátorok ünnepének prófétai jelentéstartalma (2011. okt. 16.)
Németh Sándor: A világtörténelem utolsó időszaka (2012. jan. 22.)
Németh Sándor: Az Antikrisztus világbirodalmának kiépítése (2013. jan. 06.)
Németh Sándor: Az utolsó napok és az idők jelei (2013. júl. 21.)
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A pünkösdi-karizmatikus mozgalom története és teológiája 1 (Kötelező
tantárgy)
A tanegység kódja: PKAR1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Tóth Eszter adjunktus
Előadó: Szöllősi Tibor tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettségek: Újszövetség szigorlat (USZSZIG).
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A hallgató a szorgalmi időszakban írásban házi
dolgozatot (esszét) készít. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tárgy átfogó célja az első századi kereszténység és napjaink újjászületett kereszténysége
közötti szellemtörténeti folytonosság feltárása.
Az első félévben a hallgatók az ébredés bibliai mintájának áttekintése után megismerik a
karizmák működésének az egyházkor első századaiban történt megszűnése mögötti okokat,
a középkori karizmatikus megnyilvánulások történetét és jellegzetességeit, majd a
reformációval elinduló visszatérést képviselő ébredési mozgalmak történetét és azok
teológiai hangsúlyköreit a klasszikus pünkösdi mozgalom megjelenéséig.
Kötelező olvasmány:
William DeArteaga: A Szellemet meg ne oltsátok! Hit Gyülekezete / Új Exodus, 1998.
Ajánlott irodalom:
Burgess - Van der Maas: The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic
Movements, Revised and expanded edition, Zondervan Publishing House, 2003.
Jonathan Edwards: Ébredés az Egyházban, Koinónia,2001.
David W. Bebbington: Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the
1980s (1989), Routledge; New Edition (15 Dec 1988)
Garth Lean: A tűzből kikapott üszög, Magyarországi Metodista Egyház, é. n.
John Wesley: The Journal of John Wesley, CreateSpace Independent Publishing Platform
(January 18, 2013)
Charles Finney: Lectures on Revival, Bethany House Publishers (January 1989)
Charles Finney: Reflections on Revival, Bethany House Pub (June 1979)
Leona Frances Choy: Powerlines - What Great Evangelical Leaders Believed About the
Holy Spirit, 1850-1930, Christian Pubns (March 1993)
Akikre nem volt méltó a világ - Hitvallók üldözése egykor és ma, Hetek Könyvek, 2012.
Walter Hollenwege: Pentecostalism - Origins and Developments Worldwide, Baker
Academic (February 1, 2005)
Vinson Synan: The Century of The Holy Spirit - 100 years of Pentecostal and Charismatic
Renewal, 1901-2001, Thomas Nelson Publishers , 2001.
Lester Sumrall: Életem. Hit Gyülekezete, Budapest, 2004.
Frank Bartleman: Azusa Street, Whitaker House (September 1, 2000)
Grant McClung: Azusa Street & Beyond ReadHowYouWant; Large Print 16 pt edition (May
29, 2013)
Joel Rosenberg: Három forradalom. A dzsihádisták, valamint Jefferson és Jézus követőinek
harca a Közel-Keletért és a világ átalakításáért, Hit Gyülekezete, Budapest, 2010.
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Carlos Annacondia: Idefigyelj, Sátán! Hogyan gyakoroljuk a hatalmunkat az ördög fölött
Jézus nevében? Hit Gyülekezete, Budapest, 2000.
Paul Y. Cho: Negyedik dimenzió, Poligon Szövetkezet, 1988.
Paul Y. Cho: Ima: kulcs az ébredéshez, Hit Gyülekezete, Budapest, 1993.
John G. Lake: Kalandok Istennel, Élő Klasszikusok Sorozat, Budapest, Amana 7, 2002.
Brother Yun: A mennyei ember, Budapest, Új Spirit, 2005.
Brother Yun: Élő víz, Budapest, Immanuel Alapítvány, 2010.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: A hét ünnep – Isten tökéletes terve (1998. okt. 25.)
Németh Sándor: A „késői eső” egyháztörténeti korszaka (1998. okt. 28.)
Németh Sándor: A Szentlélektől való ébredés ismérvei (2000. ápr. 12.)
Németh Sándor: Az egyház és a szekták bibliai ismérvei (2003. február 16.)
Németh Sándor: Milyen szerepet játszik a hit az isteni gyógyulásban? (2003. aug. 31.)
Németh Sándor: A hit szerepe a gyógyulásban (2004. nov. 28.)
Vizsgakövetelmény a „Pünkösdi-karizmatikus mozgalmak történelme” c. tárgyból
Az első félévben a hallgatók a 19. századig az ébredéstörténetből választva készítenek
tanulmányt 2000 szavas terjedelemben. A dolgozat leadásának határideje a szorgalmi
időszak vége, annak túllépése esetén a vizsgakövetelmény utóvizsgaként teljesülhet.
Legkésőbb a harmadik konzultációig írásban meg kell jelölni a választott témát a
forrásjegyzék közlésével (lásd alább) – ez feltétele a tanulmány elfogadásának.
A témaválasztással és a forrásokkal kapcsolatban kérem az alábbiak figyelembevételét:
Elsősorban a Szent Szellemmel betöltött, teljes evangéliumi alapokon álló, a csodákat,
szellemi ajándékokat hitgyakorlatában is folyamatosan hangsúlyozó egyház
fejlődéstörténetéhez kapcsolódó tanulmányokat várok, és nem súlyosan bibliaellenes
tradíciójú ill. antikarizmatikus vagy posztkarizmatikus közösségekkel foglalkozókat.
A tanulmány lehet egy mozgalom történetének feldolgozása, kihatásának vizsgálata, az
Egyház helyreállításában elfoglalt szerepének elemzése.
Történeti leírásokat, illetve karizmatikus személyek, ébredési vezetők életrajzának
ismertetését csak akkor fogadom el, ha azok a Hit Gyülekezete, az Amana7, a Szent Pál
Akadémia és a Pünkösdi Főiskola kiadványaiból még nem ismertek. A megkötés célja az,
hogy a hallgatók aktív forráskutatást végezzenek.
A tanulmány nem készülhet a hallgató szakdolgozati témájában.
A legalább öt felhasznált forrás közül három lehet internetes is. Kérem megjelölni a
kiadvány címét, a kiadás helyét és idejét, illetve az internetes dokumentum pontos
elérhetőségét. Ezek hiányában a dolgozat nem elfogadható.
A tanulmány készítésével kapcsolatban kérem az alábbi tartalmi és formai
szempontok figyelembevételét:
Az írás önálló munka, illetve a hallgató saját gondolatmenetét ismertető tömör elemzés
legyen, annak alapján, amire a Biblia megértésében és egyháztörténeti tanulmányaiban
eljutott! A feladat nem számítógépes szövegszerkesztés, copy-paste műveletek gyakorlása,
hanem források önálló felkutatása és végzős hallgatóktól elvárható értelmes, érett
feldolgozása. A vallásos közhelyeket, sablonos fogalmazást, „karizmatikus”
frázispuffogtatást kérem kerülni! A tanulmány elbírálásánál a tényszerűséget, ill. a
gondolatok szabad és értelmes kifejtését tartom szem előtt, az nem szempont, hogy
egyetértek-e a hallgatóval.
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A terjedelmi előírás az idézeteken, esetleg ábrákon, táblázatokon stb. kívüli önálló
gondolatokra vonatkozik.
Szerzőségi nyilatkozat (kötelező)
A dolgozat végére az alábbi nyilatkozatot kell beilleszteni és aláírni:
„Én, ……………………………….., e dolgozat szerzője fegyelmi felelősségem tudatában
kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy dolgozatom saját
kutatásomon és a
szakirodalom önálló feldolgozásán alapuló, általam készített írásmű, melyet kizárólag az
irodalomjegyzékben felsorolt források felhasználásával, meg nem engedett segítség nélkül
készítettem, abban a mások által szerzett részeket megfelelő idézés, utalás nélkül nem
használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de
átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.
Dátum, aláírás”
A tanulmányokat a dolgozat@szpa.hu címre elektronikusan vagy a Titkárságra kérem
eljuttatni kinyomtatva és a lapokat összekapcsolva. Kézirat nem fogadható el. A dolgozat
címoldalán minden esetben feltüntetendő a tantárgymegjelölés, a téma címe, a hallgató neve
és a benyújtás dátuma.
Lábjegyzetek szerepelhetnek, de a felhasznált forrásokat a tanulmány végén külön is kérem
feltüntetni!
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Egyetemes és magyarországi egyháztörténet – Egyetemes egyháztörténet 3
(kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: ETOR3
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Tóth Eszter adjunktus
Előadó: Kulcsár Árpád főiskolai docens, Rugási Gyula egyetemi tanár (keleti
egyháztörténet, levelező tagozat).
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyetemes egyháztörténet 2 (ETOR2)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A félév tananyagából a hallgatók írásbeli vizsgán
adnak számot tudásukról. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tanulmányok fejlesztik a hallgatók teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi,
valamint az értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát megalapozó
ismereteit, illetve alkalmasságukat történeti ismeretek megszerzésére.
A harmadik egyháztörténeti félév tananyaga a reformációtól a XX. századig terjedő időszak
egyetemes egyháztörténetének áttekintését foglalja magába, különös tekintettel a
megújulási, ébredési mozgalmakra, valamint a keleti egyház történetére. Az órákon sor
kerül a hitújítók életpályájának és tanításainak, valamint a mozgalmak kibontakozásának és
hanyatlásának elemzésére - eredeti források bevonásával.
Nappali tagozaton a tárgy keretén belül történik ebben a félévben az iszlám történetének
áttekintése Kulcsár Árpád előadásában.
Levelező tagozaton a tárgy keretén belül történik ebben a félévben a keleti egyház
történetének áttekintése Rugási Gyula előadásában.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Kulcsár Árpád: Újkori egyháztörténet, ideiglenes főiskolai jegyzet, Szent Pál Akadémia,
Budapest, 2002.
Kulcsár Árpád: Vázlatok az iszlám történetéhez, (Kibővítve Az iszlám radikalizmus a 20-21.
században c. fejezettel). Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2017.
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Filozófiatörténet 1 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: FIL1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Előadó: Flaisz Endre adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: -.
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A hallgató a félév tananyagából 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 Filozófiatörténet című előadás célja a nyugati filozófia történetének időrendben történő,
rendszerezett áttekintése az ókori görög filozófiától napjainkig. Tekintettel a téma
nagyságára, két szemeszter keretén belül természetesen csupán a nyugati gondolkodás
legfőbb állomásait, illetőleg legismertebb alakjait emeljük be vizsgálódásunk homlokterébe.
Ennek során hangsúlyt teszünk az olyan filozófiai terminusok jelentésárnyalatainak
tanulmányozására is, mint például az arkhé, logosz, alétheia, dikaioszüné, nusz stb.,
amelyek a teológiában is fontos szerepet játszanak. Az első félévben a preszókratikus
filozófiával, a szókratészi fordulattal és a görög humanizmus kialakulásával, Platón,
Arisztotelész munkásságával, valamint a hellénisztikus kor olyan irányzataival
foglalkozunk, mint az epikureusok, sztoikusok, illetőleg szkeptikusok. A görögöket
követően a közép- és újplatonizmussal, Ágostonnal, Aquinói Tamással, a reneszánsz
filozófiáján belül Thomas Hobbes Leviatánjával, a racionalizmussal, empirizmussal,
illetőleg a janzenista mozgalom egyik kiemelkedő gondolkodójával, Blaise Pascallal
foglalkozunk.
A tárgy elsajátítása az értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát
megalapozó, és a teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi ismeretek bővítését
segíti elő.
Ajánlott szakirodalom:
Halasy–Nagy József: A filozófia története. Budapest, 1927.
Bertrand Russell: A nyugati filozófia története. Budapest, 2004.
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Államelmélet 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: AEM1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Hack Péter főiskolai docens
Előadó: Mészáros István adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: -.
Meghirdetés gyakorisága: évente, 1. félévben
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.
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele: felmérő dolgozat sikeres megírása
az elmulasztott előadásokkal érintett témákban.
A tantárgy félévkor a félév tananyagáról szóló írásbeli beszámolóval zárul, 3 fokozatú
minősítéssel (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A hallgató ismerje meg a bibliai útmutatást a közhatalom rendeltetéséről, feladatköréről és
működéséről, továbbá a közhatalom és az egyén, valamint a közhatalom és az egyház
viszonyáról. Ismerje meg a Biblia szabadságfelfogását. Ismerje meg a lelkiismereti és
vallásszabadságra, továbbá az állam és az egyház viszonyrendszerére vonatkozó hatályos
jogi szabályozást.
A tekintélyi rend és az állam
A lelkiismereti korszak jellemzése. A Noéval kötött szövetség társadalmi kihatásai. A
tekintélyi rend és annak leglényegesebb területei. Az állam alkotóelemei, specifikuma és
definíciója. Az államhatalmi szféra bibliai kijelölésének általános jellemzése
(korlátozottság, szolgálati jelleg). Az állam rendeltetésével, feladatainak leírásával
foglalkozó apostoli levelek (Róm. 13:1–7, 1. Tim. 2:1–4, 1.Pét. 2:13–17). Az állam feladatai
a Bibliában. Az állami feladatok megvalósításának, valamint az egyházi feladatok
megvalósításának specifikus eszközei.
Az államhatalom intézményes korlátai
Az államhatalom gyakorlásának szellemi veszélyeztetettsége (Dániel 10. rész, Lk. 4:5–8).
Az államhatalom korlátozásának eszközei. A hatalmi ágak elválasztása és annak bibliai
előképe. A rendeltetésszerű alkalmazás és az eltorzítás néhány esete a Bibliában. A
decentralizáció. A törvények uralma és annak bibliai előképe. A rendeltetésszerű alkalmazás
és az eltorzítás néhány esete a Bibliában. Természetjog és jogpozitivizmus.
Alkotmányosság. Az engedelmesség és engedetlenség kérdése. A független és pártatlan
bíráskodás. A részvétel elve. A babiloni és az ószövetségi izraeli államhatalom-gyakorlás
kereteinek egybevetése, jellemzése. Saul, Dávid, Salamon, Jeroboám, Akháb, Uzziás és
Josiás királyságainak jellemzése államelméleti szemszögből.
Kötelező nyomtatott tananyag:
dr. Mészáros István: Bibliai államelmélet. Szent Pál Akadémia, 2013
Szöveggyűjtemény az Államelmélet című tantárgy tanulmányozásához. Szent Pál Akadémia,
2013
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Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Az államhatalomhoz és a tekintélyekhez való viszony (2010. ápr. 28.)
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Bevezetés a jog- és államtudományba (A Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai
Tanszékének Kiadványsorozata, szerkesztette: Szabó Miklós)
- 9. fejezet: A modern állam
- 10. fejezet: A modern állam megszerveződése
- 11. fejezet: Az állami hatalom terjedelme és korlátai
- 12. fejezet: Az államok osztályozása
Államelmélet – A mérsékelt állam eszméje és elemei – II. Alapelvek és alapintézmények (A
Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének Kiadványsorozata,
szerkesztette: Szabadfalvi József)
- II. rész 2. fejezet: Demokrácia
- II. rész 3. fejezet: Alkotmányosság
- III. rész 4. fejezet: A nemzet, mint a társadalom politikai formája
- IV. rész 1. fejezet: Abszolút szuverenitás
- IV. rész 2. fejezet: Totalitarizmus
Stephen McDowell, Mark Beliles: Liberating the Nations – Biblical Principles of
Government, Education, Economics and Politcs (Providence Foundation, Charlottesville,
Virginia, 1995)
Mészáros István László: Tehet-e boldoggá az állam? (Hit és értékek c. könyben:354-360.
old. – Hetek Könyvek, Hetek.hu Kft. Budapest, 2007)
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Apologetika 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: APOL1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Előadó: Ruff Tibor főiskolai docens és más előadók
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente
Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással három.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul, ötfokozatú (1–5) értékeléssel.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
Az Apologetika tantárgy fő célja, hogy a teológia mesterképzés során a hallgatók nagy
vonalakban képet kapjanak a modern emberiség világnézetét/világnézeteit alakító, máig
ható legfontosabb ideológiai irányzatokról és azok meghatározó eszméiről; valamint
fölkészültek legyenek ezek bibliai kritikájában vagy cáfolatában (kifejezetten Isten Igéje
alapján).
A tantárgy egy másik célja az egyháznak és Isten embereinek a – nem fizikai értelemben
vett – védelmére való felkészítés is.
E cél érdekében az egyes órák két részből állnának: egy-egy irányzatot, világnézetet,
felfogást ismertetnének, majd azonnal azok bibliai kritikáját is. Minden egyes téma
tekintetében azok a részletek, tényezők kerülnek reflektorfénybe, amelyek aktívan jelen
vannak a mai emberek gondolkodásmódjában. Az egyes témák mutathatnak bizonyos
átfedést a Filozófiatörténet tantárggyal, azonban mégis jelentősen különbözik feldolgozásuk
módja: itt csak a mai európai emberiség tudatában lévő magaslatok lerombolása
szempontjából tárgyaljuk őket.
Mint az alábbiakban látható, az órák rendkívül szűk keretet adnak az egyes témáknak, ezért
az előadásoknak nagyon lényegre törően csak az egyes világnézetek kulcsfogalmait és
kereteit tárgyalhatják és vonhatják kritika alá.
Részletes tematika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

óra: Az animizmus (sámánizmus, rituális-analógiás mágia, boszorkányság) világnézete.
óra: A babilóni vallás.
óra: Az egyiptomi vallás.
óra: A kanaániták vallása.
óra: A hinduizmus.
óra: A buddhizmus.
óra: A taoizmus.
óra: A konfucianizmus.
óra: A zoroasztrianizmus.
óra: Az ógörög és római vallás.
óra: A görög filozófia istenképe.
óra: A platonizmus.
óra: A hellénisztikus filozófiák (epikureizmus, sztoicizmus, szkepticizmus, cinizmus).
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Kötelező nyomtatott tananyag:

A félév során a teljes szóban elhangzott tananyag.
Apologetika 1. (előadásjegyzet)
Akikre nem volt méltó a világ - Hitvallók üldözése egykor és ma, Hetek Könyvek, 2012. az egész ókori rész.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Hogyan védekezzünk a megfélemlítéssel szemben? (2010. febr. 17.)
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Óhéber szövegolvasás 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: HEBOLV1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős és előadó levelező tagozaton: Hack Márta főiskolai docens
Előadó nappali tagozaton: Finta Szilvia adjunktus.
Előtanulmányi kötelezettségek: Óhéber nyelv és exegézis 4 (HEB4)
Meghirdetés gyakorisága: évente
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú (1–5) értékeléssel.
Az előadások látogatása, a dolgozatok, házi dolgozatok megírása kötelező.
A tantárgy félévkor ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy a zh-k és az év
során beadandó házidolgozat érdemjegyének átlaga a nappali tagozaton. Levelező tagozaton
jegyet szerezni a házidolgozatok beadásával lehet.
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 félév során hosszabb szövegek olvasásával és gyakoroljuk fordítást szótár és nyelvtani
táblázatok segítségével.
Tananyag ( nappali tagozaton):
Nyelvtan: Gyakoroljuk a defektív és gyenge igék felismerését, a szavak elemzését.
Exegézis: Jónás könyve, Rúth könyve, Ézsaiás próféta könyvének válogatott részei.
Tananyag ( levelező tagozaton):
Nyelvtan: Az igegyök felismerése, szóelemzés. A szótárak használata. Igetörzsek,
leggyakoribb gyenge igék.
Exegézis: 1Móz 1:1–3:15, 8. zsoltár
Kötelező nyomtatott tananyag:
Héber ragozási táblázatok. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2007.
Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához I. Szent Pál Akadémia,
Budapest, 2005.
Ajánlott irodalom:
Bibliai Enciklopédia. A Biblia földje, népei és hősei, tanításai és üzenetei. Magyar
Könyvklub, Budapest, 1997.
Bibliai Felfedező (Bible-Discovery) (2007) CD-ROM, Komplex bibliatanulmányozó
program, szerzői kiadás: Zsidó Miklós, www.mobilbiblia.hu.
Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures (Translated by
Samuel Prideaux Tregelles), Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 2000 ( Reprint).
Hack Márta: Héber exegézis. Messiási próféciák Ézsaiás és a Zsoltárok könyvéből. Szent
Pál Akadémia, Budapest, 2000.
Liebi, Roger: Beteljesedett prófécia. Messiási prófécia – beteljesedése és történeti
valódisága. Világtörténelem Dániel próféta látomásában. Primo Kiadó Budapest, é.n.
Mitchel, Larry A.: Héber-arámi diákszótár. Szent Pál Akadémia, 2008.
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Ógörög szövegolvasás 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: GOROLV1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Grüll Tiborné adjunktus
Előadó: Rugási Gyula egyetemi tanár.
Előtanulmányi kötelezettségek: Ógörög nyelv és exegézis 4 (GOR4)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben
A gyakorlatok látogatása kötelező.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul.
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 félév során Jakab levelének fordítására és exegézisére kerül sor.
Tanulmányi segédletek:
Kurt Aland: The Greek New Testament UBS, 1990.
Györkösy Alajos – Kapitánffy István – Tegyey Imre: Ógörög-magyar nagyszótár.
Akadémia Kiadó, Budapest, 1993.
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Egyházi szolgálat – Szolgálat az egyházban 1 (Kötelező gyakorlat)
A tanegység kódja: SZE1
Kreditérték: 1
Tantárgyfelelős és gyakorlatvezető: Nasinszky Péter, lelkésztanár.
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 6 (BEV6).
Meghirdetés gyakorisága: évente.
Az értékelés módja: a gyakorlat félévkor aláírással zárul. Az aláírás feltétele a tanulmányok
során végzett szolgálatokról írásban adott rövid összefoglalás.
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.
Rövid tantárgyprogram:
A hallgatók a gyakorlat vezetőjének koordinálásával és tanácsadásával aktívan részt
vesznek a gyülekezet életében, annak különböző területein szükséges szolgálatokban, mint
pl. istentiszteletek, rendezvények, pásztorlás, irodai munka.
Nappali tagozaton heti 1 óra imaalkalom és szakmai gyakorlat, személyes konzultáció a
gyakorlat vezetőjével. Levelező tagozaton szakmai gyakorlat, személyes konzultáció a
gyakorlat vezetőjével.
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 audio tananyag:
Németh Sándor: A bibliai alapokon álló istentisztelet rendtartása (2010. január 20.)
Németh Sándor: Elhívásunk betöltése Istennek tetsző módon (2013. augusztus 04.)
Németh Sándor: Légy hiteles szolgája Istennek! (2013. október 06.)
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Számítástechnika, internet, bibliaprogramok (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: SZAMTECH
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia, adjunktus
Gyakorlatvezető: Csaba Zsolt, informatika tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az órák helyszíne:
1. nappali tagozaton az órák a Bornemisza Péter Gimnázium (1107 Budapest Száva utca 1.)
Informatika 1. termében lesznek
2. levelező tagozaton a konzultációk bontott órában (kezdő, illetve haladó csoport) a
Bornemisza Péter Gimnázium Informatika termeiben lesznek
Lehetséges hiányzások száma:
1. igazolás nélkül a nappali tagozaton: 3 óra (3 x 90 perc)
2. igazolással nappali tagozaton: további 1 óra (1 x 90 perc)
3. levelező tagozaton: igazolás nélkül 1 óra (1 x 90 perc)
Félév végi tanulmányi követelmények:
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
Az értékelés módja:
Gyakorlati vizsga, feladatok megoldása számítógépen (fájlkezelés,
szövegszerkesztés, Biblia program használat, prezentáció készítés).

e-mail

használat,

A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
Az órák alapvető célja, hogy a hallgatók megismerjék, hogy az informatikai eszközök miben
segíthetik őket munkájukban, tanulmányaikban és az Úr szolgálatában.
Cél részletezése:
1. Informatikai szemlélet kialakítása.
2. Meglevő informatikai ismeretek megújítása, továbbfejlesztése.
3. Korszerű alkalmazói készségek, ismeretek kialakítása. (elsősorban irodai programok
használata, kiegészítve a Biblia programokkal)
4. Informatika etika és jogi szabályainak megismerése, különösen hangsúlyt helyezve az
Internet biztonságos, hatékony használatára.
5. Problémamegoldás informatikai eszközökkel.
6. Médiainformatika (weboldalak, webes kommunikációs technikák, blog, grafika)
Rövid tantárgyprogram levelező tagozaton
1. Konzultáció (szövegszerkesztés)
a. Egy szakdolgozat elkészítéséhez szükséges szövegszerkesztési ismeretek átnézése
(betű, bekezdés, szakasz formázások, stílusok, lábjegyzet, tartalomjegyzék, stb.)
b. Informatikai alapfogalmak megismerése
c. Vírusok, tömörítő programok
d. Gyakorló feladat: begépelt szöveg szakdolgozatként megformázása
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2. Konzultáció (Biblia programok)
a. Több Biblia program bemutatása és összehasonlítása (e-sword, Biblia felfedező, stb.)
b. Biblia programok részletes megismerése (Strong számok, összetett keresések, görög
és héber Bibliák használata, stb.)
c. Gyakorló feladat: Biblia program segítségével kell kérdésekre válaszolni
3. Konzultáció (táblázatkezelés, prezentáció készítés)
a. Táblázatkezeléssel hatékonyon megoldható feladatok (képletek, függvények,
grafikonok)
b. Milyen a jól formázott prezentáció?
c. Gyakorlati feladat: Lehet választani két feladat közül. Vagy egy táblázatkezelővel
megoldható gyakorlati feladatot kell megoldani, vagy a jó prezentáció ismérveit kell
egy esszében összefoglalni.
4. Konzultáció (Informatika etika és jogi kérdései, médiainformatika)
a. Internet hatékony és biztonságos használati szabályai különböző korosztályok
számára (tanácsok gyerekek, tinédzserek számára)
b. Jogi kérdések: szerzői jog, licenszek, képek másolásának szabályai
c. Hogyan készítsünk saját weboldalt, milyen a jó weboldal, mire használhatóak a blog
oldalak?
d. Gyakorló feladat: Esszé írása biztonságos Internet használat témakörben
Rövid tantárgyprogram nappali tagozaton
A nappali tagozat tanmenete tartalmazza az összes olyan témakört, ami levelező tagozaton szerepel,
de természetesen sokkal részletesebb formában.
Feladatok, amik csak nappali tagozaton szerepelnek
a. kördokumentumok készítése
b. rajzoló és képszerkesztő programok
c. weboldal készítés
d. adatbáziskezelés

Beadandó feladatok a Neptun belépőképernyő dokumentumai között lesznek meg
találhatóak. A megoldott feladatokat a zscsaba@bpg.hu címre kell elküldeni. A levél tárgya
SZPA legyen.
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Évfolyamdolgozat
Azoknak kell felvenniük, akik még nem teljesítették.
A tanegység kódja: EVFDOL
Kreditérték: 4
Az évfolyamdolgozat értékelése
Az évfolyamdolgozat értékelése 5 fokozatú gyakorlati jeggyel történik. A legalább
elégséges jeggyel megszerzett kreditérték: 4. Elégtelen érdemjegy esetén új dolgozatot kell
benyújtani (ugyanabban vagy más témában) következő tanévben megjelölt határidőkben.
Mi az évfolyamdolgozat?
Az évfolyamdolgozat a hallgatók 3. évfolyamon kötelezően megírandó önálló alkotása,
mely később szakdolgozattá, tudományos diákköri dolgozattá fejleszthető. Megírásának
célja, hogy az alapozó tantárgyak és a teológiai törzsanyag elsajátításának vége felé
közeledve a hallgatót önálló gondolkodásra, alkotásra, inspirált kutatásra, írásra ösztönözze,
és ezzel előkészítse a tanterv következő szakaszának minél gyümölcsözőbb befogadására. A
dolgozat konzultálása és értékelése során kapott tanári visszajelzésekkel egyúttal a
tanulmányok befejeztével elkészítendő szakdolgozat megírására is felkészít.
Az évfolyamdolgozat műfaja
Az évfolyamdolgozat műfaja a szakdolgozathoz hasonlóan a „tudományos próza”,
tehát nem prédikáció, ugyanakkor mégsem száraz, tudományos szöveg, hanem inspirált és
izgalmas, igényesen átgondolt és elkészített írásmű.
A tudományos követelményekhez hozzátartozik a szakirodalom megfelelő összeállítása
és feldolgozása, a dolgozatban kifejtettek megfelelő elemzése s magyarázata, a
szakkifejezések, hivatkozások pontos használata. Ebben segít a konzulens.
Témaválasztás
A dolgozatok elkészítéséhez ajánlott témajegyzék áll rendelkezésre. A tartalmi
kérdésekben a témajegyzékben megjelölt oktatókkal lehet konzultálni. A konzulenst
felkérni, konzultációt kérni tanítási időben személyesen a főiskolán, illetve a
dolgozat@szpa.hu e-mail címen lehet kérni.
Évfolyamdolgozatként a témajegyzékben szereplő művekből szakfordítást is le lehet
adni.
Kivételes esetben és engedéllyel olyan évfolyam- és/vagy szakdolgozatok is
készíthetők, melyek oktatási segédanyagul szolgálhatnak. Gondolunk itt pl. számítógépes
programok, animációk, makettek, oktatófilmek, térképek stb. készítésére. Ez természetesen
a hallgatótól a teológiai ismereteken túl megfelelő szakmai felkészültséget is igényel.
A témaválasztást címbejelentő nyomtatványon a Tanulmányi osztályon le kell adni. A
címbejelentő lapokat a Tanulmányi osztály juttatja el a konzulensekhez, illetve szükség
esetén segít a konzulens felkérésében, kiválasztásában. A témajegyzékben megadott
témákat, címeket lehet a címbejelentőn leadni. További, a hallgató által választott témák
kialakítása is lehetséges előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetést a dolgozat@szpa.hu
címen lehet kezdeményezni. A címbejelentő elfogadásáról a hallgatónak értesítést küldünk.
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Formai követelmények

 Terjedelme: 20 oldal a szükséges lábjegyzetekkel ellátva + Felhasznált irodalom (az
edu.szpa.hu oldalon a Szakdolgozati szeminárium tantárgy kapcsán ajánlott bibliográfiai
leírás szerint).
 Főszöveg: 1,5 sortáv, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-es margók,
kötelező lábjegyzetek.
 Lábjegyzet: 1-es sortáv, Times New Roman betűtípus, 10-es betűméret.
 A dolgozatokat spirálozva kell leadni 1 példányban, és elektronikusan elküldeni a
dolgozat@szpa.hu címre word dokumentumként vagy pdf file-ban (a „tárgy” mezőben
kérjük feltüntetni, hogy „Évfolyamdolgozat X.Y.”).

Az évfolyamdolgozat szerkezete
1. Címlap: cím, szerző neve, intézmény (Szent Pál Akadémia), szak (Teológia mesterképzési
szak), évszám
2. Tartalomjegyzék
3. Bevezetés: a témaválasztás indoklása - időszerűsége, érdekessége (legfeljebb egy oldal)
4. A téma kifejtése (a témától függő tagolással): 15-20 oldal.
5. Összefoglalás (konklúzió): 1-3 oldal
6. Irodalmi hivatkozások jegyzéke
(esetleg mellékletek)
A hivatkozásokat, idézeteket a szakdolgozati útmutatóban foglaltak szerint kell elkészíteni.
7. Nyilatkozat (kötelező)
A dolgozat végére az alábbi nyilatkozatot kell beilleszteni és aláírni:
„Én, ……………………………….., e dolgozat szerzője fegyelmi felelősségem tudatában
kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy dolgozatom saját
kutatásomon és a
szakirodalom önálló feldolgozásán alapuló, általam készített írásmű, melyet kizárólag az
irodalomjegyzékben felsorolt források felhasználásával, meg nem engedett segítség nélkül
készítettem, abban a mások által szerzett részeket megfelelő idézés, utalás nélkül nem
használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de
átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.
Dátum, aláírás”
A szakfordítást a fordítandó mű szerkezete határozza meg. A szakfordítás végére is be kell
illeszteni a fenti nyilatkozatot.
Tanulmányi segédanyagok:
Egységes útmutató évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok leadásához és a záróvizsgához
(kötelező tananyag), Szent Pál Akadémia, Budapest, 2015. Elérhető elektronikusan a
Neptun tanulmányi rendszer Belépő képernyőjén a Letölthető dokumentumok menüpontban
és nyomtatva a jegyzetboltban.
Ld. még az edu rendszerben a Segédanyagok rovatban az
Evfolyamdolgozat tajekoztato Exegezis Hack Marta 110401,
Evfolyamdolgozat tajekoztato Ruff Tibor Teologia 110401 és az
Evfolyamdolgozat, esszéíróverseny Grüll Tibor című tájékoztatóinkat.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon: hogyan írjunk, hogy megértsenek? : hogyan
beszéljünk, hogy meghallgassanak?: hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? Kossuth, Bp.,
2009. (vagy régebbi kiadás)
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006. (vagy régebbi kiadás)
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Szakdolgozat (Kötelező tanegység)
Kódja: SZAKDOL18
Kreditértéke: 18
Mi a szakdolgozat és mikor készíthető el?
A szakdolgozattal a hallgatónak bizonyítania kell, hogy a szak tananyagán túlmenően,
tanulmányaira alapozva képes önálló teológiai kutatómunka végzésére, e munka
eredményeinek írásos összefoglalására, illetve írásmagyarázatot, esetleg exegézist
tartalmazó dolgozat elkészítésére, és ebben a tanulmányai során elsajátított ismeretanyagot
alkalmazni. A szakdolgozat témájának tehát a szak ismeretanyagához kell kapcsolódnia,
teológiai tárgyúnak kell lennie (nem lehet pl. egy bibliai vagy teológiai tárgyú számítógépes
program elkészítése és annak leírása). Mesterképzésben a szakdolgozat elkészítése 18
kreditet eredményez.
A szakdolgozatok elkészítésére eddig osztatlan mesterképzésben az előírt előtanulmányi
követelmények teljesítése után a mintatanterv szerinti 10. félévben, főiskolai képzésben az
V. év 2. félévében került sor.
új! A szakdolgozat ezentúl a tanulmányok során bármelyik félévben leadható és
megvédhető (feltételezve az előzetes címleadást, anyaggyűjtést, konzultálást stb.). Ez a
hallgató felkészültsége esetén először a tanulmányok második félévében lehetséges.
Azoknak a hallgatóknak, akik Teológia osztatlan mesterképzésen tanulmányaikat a főiskolai
Teológia szakon korábban folytatott tanulmányaik beszámításával kezdték meg, és a
főiskolai képzésben záróvizsgát tettek, az osztatlan mesterképzésben új szakdolgozatot kell
benyújtani és megvédeni.
A szakdolgozat műfajáról ld. az évfolyamdolgozatnál írottakat.
Témaválasztás
A hallgatóknak lehetőségük van az önálló témaválasztásra, emellett rendelkezésükre áll:
a.) Az oktatók által megadott ajánlott témák jegyzéke (ld. a 3. számú mellékletben), mely
a tanulmányi rendszerből is letölthető, illetve nyomtatott formában is beszerezhető a
Hallgatói Irodában. A szakdolgozat témája kiválasztható a központi témajegyzékből, de
szabadon választott téma is megírható. Szabadon választott témát akkor lehet kidolgozni,
ha a Szent Pál Akadémia egy oktatója a témaválasztást jóváhagyja, és a témavezetést
elvállalja. Ha a hallgató nem talál ilyen oktatót, másik témát kell választania.
b.) Az intézményünkben az elmúlt években írt szakdolgozatok tematikus jegyzéke (ld. a
4. számú mellékletben). A jegyzék a tanulmányi rendszerből is letölthető, illetve nyomtatott
formában is beszerezhető a Hallgatói Irodában. Ez alapján is képet kaphatnak a hallgatók,
milyen területekből lehet írni, illetve mi az, amit már megírtak előttük. Három éven belül
nem lehet ugyanazt a témát választani. Amennyiben egy évben többen ugyanazt a témát
választják, az élvez elsőbbséget, akit témavezető oktatója támogat, illetve aki hamarabb
tett eleget a címbejelentésnek.
A témavezető kiválasztása
A szakdolgozati témavezetőket a hallgatók szabadon kérhetik fel a Szent Pál Akadémia
oktatói közül. A témavezető kiválasztásának alapjául az adott szakterületben való
kompetencia szolgál. A téma kiválasztása után a hallgatóval konzultálva a témavezető
oktató dönt a szakdolgozat megírhatóságáról.
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Konzultációk a témavezetővel:
A témavezető minimum négy alkalommal (kétszer még az első félévben) találkozik a
hallgatóval konzultációs megbeszélés keretében, nyomon követi a szakdolgozat alakulását,
lehetőségeihez képest megad hozzá minden segítséget (szakirodalom ajánlása, szerkezeti,
stílusbeli és egyéb észrevételek). Konzultáció nélkül a szakdolgozat nem fogadható el.
Ezekről a konzultációkról a megfelelő formanyomtatványon a szakdolgozat leadásakor a
tanár által kiállított írásos igazolást kell bemutatni.
Címleadás
A szakdolgozat címleadásának határideje legkésőbb az utolsó tanévben a nyári záróvizsgaidőszakra október 1, a téli záróvizsga-időszakra április első munkanapja. Minél előbb
adja le a hallgató a címbejelentőt (pl. a nyári vizsgaidőszakra már áprilisban), annál
hamarabb el tudja kezdeni a konzultálást, anyaggyűjtést, és annál valószínűbb, hogy meg
tudja írni az általa választott témát (valószínűbb, hogy más nem választotta még a témát).
A címleadást a Tanulmányi Osztály által rendelkezésre bocsátott címbejelentő lapon (ld. a
mellékletben) lehet megtenni. A címbejelentő lapon a szakdolgozat címe és a témavezető
tanár neve szerepel. A szakdolgozat címbejelentése csak a témavezető jóváhagyásával
érvényes, ezért a címbejelentő lapot a témavezetővel alá kell íratni. Amennyiben a
szakdolgozat címében, témájában vagy a konzulens személyében változás történik, új
címbejelentőt kell leadni.
A szakdolgozati címbejelentő egy évig érvényes. Amennyiben a hallgató ebben az
időtartamban nem készíti el dolgozatát, újra kell kezdenie a címbejelentést.
A szakdolgozat szerkezete
1. Címlap: cím, szerző neve, intézmény (Szent Pál Akadémia), szak (Teológia mesterképzési
szak), évszám
2. Tartalomjegyzék
3. Bevezetés: a témaválasztás indoklása - időszerűsége, érdekessége
4. A téma kifejtése (a témától függő tagolással)
5. Összefoglalás (konklúzió)
6. Irodalmi hivatkozások jegyzéke
(esetleg mellékletek)
A hivatkozásokat, idézeteket az „Egységes útmutató évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok
készítéséhez és a záróvizsgához” című tanulmányi segédanyagban foglaltak szerint kell
elkészíteni.
7. Nyilatkozat (kötelező)
A dolgozat végére az alábbi nyilatkozatot kell beilleszteni és aláírni:
„Én, ……………………………….., e szakdolgozat szerzője fegyelmi felelősségem
tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy dolgozatom saját kutatásomon és a
szakirodalom önálló feldolgozásán alapuló, általam készített írásmű, melyet kizárólag az
irodalomjegyzékben felsorolt források felhasználásával, meg nem engedett segítség nélkül
készítettem, abban a mások által szerzett részeket megfelelő idézés, utalás nélkül nem
használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de
átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.
Dátum, aláírás”
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A szakdolgozat terjedelme, formai követelményei
A szakdolgozat minimális terjedelme ötven oldal, a képek, táblázatok és a függelék nélkül,
Times New Roman 12-es betűmérettel, 1,5 sortávolsággal, 2,5 cm-es margóval, lábjegyzet
Times New Roman 10-es betűmérettel, 1-es sortávval.
Az egyéb követelményeket ld. részletesen az Egységes útmutató mellékletében („A
szakdolgozat formai követelményei”). A követelmények az elektronikus tanulmányi
rendszerből letölthetők, illetve a Hallgatói Irodában nyomtatott formában is beszerezhetők.
A szakdolgozat leadása
A szakdolgozatot két gépelt példányban kell a Tanulmányi Osztályon leadni, egyet fűzve,
egyet bekötve. A szakdolgozatot elektronikusan is kérjük elküldeni a dolgozat@szpa.hu
címre (a záróvizsga lezárultával a file-t a Neptun rendszer tárolja).
A megírt szakdolgozat leadásának határideje nyári záróvizsga esetén a március 15-e utáni
első munkanap, téli záróvizsga esetén október 15.
Külföldi hallgató esetén a konzulens a hallgató szakdolgozatra való felkészítését idegen
nyelven is vállalhatja, azonban az elkészült dolgozatot ilyenkor is magyar nyelven kell
bírálatra leadni.
A szakdolgozat értékelése, szakdolgozatvédés
A szakdolgozat opponense (bírálója) a szakdolgozatot írásban szövegesen értékeli és
javaslatot tesz minősítésére ötfokozatú rendszerben.
A szakdolgozatot a záróvizsga időszakot megelőző vizsgaidőszakban kell megvédeni a
szakdolgozati bizottság előtt. A szakdolgozatvédés során a dolgozat tartalmára, témájára
vonatkozó kérdéseket kell megválaszolni. A szakdolgozati bizottságnak legalább két tagja
van. A védésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit – az oklevél minősítésének meghatározása
céljából – csatolni kell a záróvizsga jegyzőkönyvhöz. Az abszolutóriummal rendelkező
hallgatók szakdolgozatvédése esetén ugyanígy kell eljárni.
A szakdolgozat végleges minősítését a védés alapján a szakdolgozati bizottság
határozza meg, figyelembe véve az opponens értékelését. A szakdolgozati bizottság az
opponens által tett minősítési javaslattól eltérően is értékelheti a szakdolgozatot. Az
abszolutóriummal nem rendelkező szakdolgozók esetében a szakdolgozat végleges jegye
kerül be az utolsó tanulmányi félév eredményei közé. A szakdolgozat végleges jegye számít
be az oklevél minősítésébe is.
Ha az opponens elégtelen minősítésre tett javaslatot, a szakdolgozatot másik opponensnek is
ki kell adni. Ha a szakdolgozatot két opponens is elégtelen minősítésre javasolta, a jelölt
záróvizsgára nem bocsátható, csak a következő vizsgaidőszakban adhat le újabb
szakdolgozatot. Ha a második opponens legalább elégséges minősítésre tett javaslatot, a
dolgozat szakdolgozatvédésre bocsátható, a szakdolgozat elbírálásáról a szakdolgozati
bizottság dönt.
Ha a dolgozatot tanulmányi etikai vétség miatt javasolták elégtelen minősítésre, akkor egy
következő tanulmányi időszakban új dolgozatot kell beadni.
A szakdolgozat jegyének javításáról ld. a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot.
Tanulmányi segédanyagok:
Egységes útmutató évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok leadásához és a záróvizsgához
(kötelező tananyag), Szent Pál Akadémia, Budapest, 2015. Elérhető elektronikusan a
Neptun rendszer belépő képernyőn (https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx) a Letölthető
dokumentumok menüpontban és nyomtatva a jegyzetboltban.
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Ld. még az edu rendszerben a Segédanyagok rovatban az
Evfolyamdolgozat tajekoztato Exegezis Hack Marta 110401,
Evfolyamdolgozat tajekoztato Ruff Tibor Teologia 110401 és az
Evfolyamdolgozat, esszéíróverseny Grüll Tibor című tájékoztatóinkat.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon: hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan
beszéljünk, hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? Kossuth, Bp.,
2009. (vagy régebbi kiadás)
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006. (vagy régebbi kiadás)
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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 pünkösdi-karizmatikus 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.
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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.
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 csodakorszakokban (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.
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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
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.)
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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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