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A 2017/2018-AS TANÉV PROGRAMJA, 2. FÉLÉV
(A program változásának jogát fenntartjuk!)
2. félév (tavaszi szemeszter)

Szorgalmi időszak:
Szakdolgozati címbejelentés téli záróvizsga időszakra:
Tavaszi szünet:
Elővizsgaidőszak:
Vizsgaidőszak:
Pótvizsgaidőszak:

2018. február 5. hétfő – május 11. péntek
2018. április 3.
2018. április 3 – 6.
2018. május 7 – 11.
2018. május 14 – június 20.
2018. június 21 – 23.

A konzultációk tervezett időpontjai a 2. félévben:

2018. február 9 – 10.
2018. március 2 – 3.
2018. április 13 – 14.
2018. május 4 – 5.

I., II., III., IV., V. évfolyam:

Szakdolgozat, záróvizsga a tavaszi szemeszterben (nyári záróvizsga időszak)

Szakdolgozati címbejelentés:
Szakdolgozat leadási határidő:
Jelentkezés a tavaszi záróvizsgára:
Vizsgaidőszak záróvizsgázóknak:1
Szakdolgozatvédés:
Tavaszi záróvizsga időszak (írásbeli és szóbeli záróvizsga):

2017. október 16.2
2018. március 19.3 hétfő
2018. március 19. hétfő
2018. május 7 – június 9.
2018. május 2 és 31 között
2018. június 1 – június 30.

Ebben az időszakban a záróvizsgázóknak le kell tenniük az összes vizsgájukat ahhoz, hogy az abszolutórium kiállítható legyen a
záróvizsga megkezdéséig.
2
Az előző tavaszi címbejelentő is érvényes a nyári vizsgaidőszakra.
3
Indokolt esetben kérelemre legfeljebb az áprilisi 9-ig meghosszabbítható.
1
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TANULMÁNYI KÉRELMEK, JELENTKEZÉSEK LEADÁSI,
TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

2018. február 14. éjfél
2018. február 14.
2018. február 15.
2018. február 16.
2018. február 28.
2018. március 14.
2018. március 14.
2018. március 14.
2018. március 19.1
2018. március 19.
2018. április 2.
2018. április 6-7.
2018. április 30.
2018. május
2018. június 22.
2018. június 30.
2018. július 1.
2018. július 31.

1

tagozat (munkarend)váltási kérelmek leadásának határideje a második félévre vonatkozóan
tagozat (munkarend)váltási kérelmek elbírálásának határideje a második félévre vonatkozóan
bejelentkezés, szüneteltetés, tárgyfelvétel határideje a második félévben
szociális ösztöndíj kérelmek leadásának határideje
kedvezményes (egyéni) tanrend kérelmek leadásának végső határideje
bejelentkezés végső határideje a második félévben (késedelmi díjfizetés mellett)
szüneteltetés bejelentésének végső határideje a második félévben (késedelmi díjfizetés
mellett)
tárgyfelvétel (tárgyleadás) végső határideje a második félévben
szakdolgozat leadási határidő a nyári vizsgaidőszakra
jelentkezési határidő a nyári záróvizsga időszakra
szakdolgozati címbejelentés téli záróvizsga időszakra
évfolyamdolgozati címbejelentő lap leadási határideje (őszi leadással)
évfolyamdolgozat leadási határideje tavasszal
szakdolgozatvédés (az abszolutóriumhoz szükséges a szakdolgozat leadása, megvédése
is azon hallgatókat illetően, akik 2016. szeptember 1. után szereznek abszolutóriumot)
államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjas képzésre való átsorolási kérelmek leadási határideje 2018/19-es tanévre vonatkozóan
Leadási határidő a konzulensnek: a szakdolgozat első változatának/20-30 oldalának/vázlatának/szinopszisának leadási határideje a téli záróvizsga-időszakban vizsgázók
számára
államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjas képzésre való átsorolási kérelmek elbírálásának kezdete
kevés kredit megszerzése miatt önköltséges/költségtérítéses képzésre való átsorolásról
szóló döntés határideje; átsorolásról való döntés határideje, ha az állami ösztöndíjas viszszavonja nyilatkozatát a képzés feltételeinek vállalásáról

Indokolt esetben kérelemre legfeljebb áprilisi 9-ig meghosszabbítható.
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TEOLÓGIA EGYSÉGES OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT
2017/2018-AS TANÉV, I. évfolyam 2. Félév
MEGHIRDETETT KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó (ea.),
Kreditgyakorlatvezető (gyv.)
pont
Karizmatikus teológia 2
KARTEOL2 tf.: Grüll Tibor
3
ea.: Németh Sándor
SZL2
A Szent Lélek ajándékai 2
tf: Hack Márta
3
ea.: Németh Judit
Keresztény élet és szolgálat I – A keresztény
életmód 2
HAZCS2
3
tf.: Hack Márta
ea.: Németh Judit
Bevezetés az Ószövetségbe 2
tf.: Ruff Tibor
BO2
6
ea.: Ruff Tibor, Szöllősi Tibor
Bevezetés az Ószövetségbe szeminárium 2
BO2SZ
5
tf. és ea.: Ruff Tibor
Bevezetés az Újszövetségbe 2
BU2
6
tf. és ea.: Flaisz Endre
Bevezetés az Újszövetségbe szeminárium 2
BU2SZ
5
tf. és ea.: Flaisz Endre
Bibliai etika (Zsidó-keresztény erkölcstan) 2
ETIK2
3
tf. és ea.: Hack Péter
2
Bibliai történelem 2 / Biblical History 23
BT2
2
tf. és ea.: Grüll Tibor
Számítástechnika, internet, bibliaprogramok
SZAMTECH tf.: Finta Szilvia
2
gyv.: Csaba Zsolt
Keresztény élet és szolgálat I – Retorika 24
tf.: Rugási Gyula
RET2
2
gyv.: Tóth Géza
Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 2
BEV2
1
tf. és gyv: Nasinszky Péter
Kód

Vizsgaforma

Heti/havi óraszám1
Elmélet Gyakorlat

Beszámoló
(3 fokozatú)

előadássorozat

Beszámoló (3
fokozatú)

előadássorozat/2

Beszámoló
(3 fokozatú)

előadássorozat/2

Tantárgyi záróvizsga

4/4

Gyakorlati jegy
Tantárgyi záróvizsga

4/2
4/4

Gyakorlati jegy

4/2

Kollokvium

2/2

Tantárgyi záróvizsga

2/2

Gyakorlati jegy

2/2

Beszámoló
(3 fokozatú)

2/-

Gyakorlati jegy
(5 fokozatú)

2/2

A mintaterv szerint teljesítendő kreditszám ebben a félévben: 33
Minimálisan teljesítendő kreditszám (állami támogatott/állami ösztöndíjas képzésben maradáshoz):
18 és 2,5-es tanulmányi átlag.

Heti óraszám: nappali tagozaton, havi óraszám: levelező tagozaton.
A Bibliai történelem 2 ebben a félévben I. évfolyamon csak levelező tagozaton meghirdetve.
3
A Bibliai történelem 2 angolul is teljesíthető, illetve (újra)hallgatható. Csak nappali tagozaton meghirdetve.
4
A Retorika 2 ebben a félévben I. évfolyamon csak nappali tagozaton meghirdetve.
1
2
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TANTÁRGYLEÍRÁSOK (kötelező tárgyak, 2. (tavaszi) szemeszter)
KARIZMATIKUS TEOLÓGIA 2 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KARTEOL2
Előtanulmányi kötelezettségek: Karizmatikus teológia 1 (KARTEOL1).
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Grüll Tibor, főiskolai tanár
Előadó: Németh Sándor, főiskolai tanár
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. 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.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Isten országának eljövetele a Földre című, 2010-ben elhangzott előadás vázlatpontjai igehelyekkel
Az Úr dicsősége, csodák és jelek című, 2011/12-ben elhangzott előadás vázlatpontjai igehelyekkel
Az újszövetségi egyház, Budapest, 2014.
Az örökkévalóság helyszínei című, 2014-ben elhangzott előadás vázlatpontjai igehelyekkel
Németh Sándor: Csodák és jelek. Csodakorszakok a Bibliában. Tételek és előadásvázlat, 2016/2017
Kötelező tananyag:
Szent Biblia (ford.: Károli Gáspár), valamint az előadásban megadottak.
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A SZENT LÉLEK AJÁNDÉKAI 2 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: SZL2
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 2. 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.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
A Szent Szellem ajándékai, Szent Pál Akadémia, 2017.
Kötelező nyomtatott tananyag:
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.
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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.)

8

KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – A KERESZTÉNY ÉLETMÓD 2 – A SZENT LÉLEK
GYÜMÖLCSEI 2 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: HAZCS2
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 tantárgy anyagának számonkérése a Teológia 2 szigorlat keretében történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák:
A keresztény életmód tantárgy az előző félévi 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 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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BEVEZETÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBE 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: BO2.
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés az Ószövetségbe 1 (BO1)
Kreditérték: 6.
Tantárgyfelelős és előadó: Ruff Tibor főiskolai docens
Előadó nappali tagozaton: Szöllősi Tibor tanársegéd
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben. Az előadások látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül a nappali tagozaton: 3 előadás (3 x 90 perc); levelező tagozaton: 1 előadás (90 perc).
Lehetséges hiányzások száma igazolással nappali tagozaton: 6 előadás (6 x 90 perc); levelező tagozaton: 3
előadás (3 x 90 perc).
Félévi aláírás feltétele: az órákon való részvétel (a fentebb megadott hiányzási lehetőségekkel összhangban
értve).
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele:
Ha nappali tagozaton legalább 3 órán, levelező tagozaton legalább 1 konzultáción részt vett, akkor a tanár
által megadott terjedelmi követelmények szerint, otthon elkészítendő dolgozat beadása. Ha egyáltalán nem
vett részt az órákon, nem kaphat aláírást.
A tantárgy félévkor tantárgyi záróvizsgával zárul. A számonkérés az egész évi tananyagból történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az előadások nappali tagozaton – az ószövetségi tanulmányok megalapozásaként – bemutatják a megváltás
előtti korokat, valamint a mózesi törvény, a zsidó történelem és az ószövetségi próféciák szerepét az Újszövetség előkészítésében. A tananyag ismereteket ad valamennyi ószövetségi könyvről és azok szerzőjéről a
könyvek mögött húzódó korok folytonosságában. Ezeknek megfelelően a második félév során a hallgatók
alaposan elsajátítják az Ószövetségben foglaltakat – kronológiai sorrendet követve – Ezsdrás könyvétől Malakiásig. (Szöllősi Tibor)
A nappali és levelező tagozat első évfolyama számára a Biblia nagyon alapos és részletes megismerését tűztük ki célul. E tárgy célja nem a Szentírásból leszűrhető teológiai tanulságok megismerése, hanem magának
a Szentírásnak a minél alaposabb és részletesebb megismerése, ezért a bibliai tényekre és azok egymással
való összefüggéseire koncentrál a képzés, mintegy történeti értelemben, ezeket illetően viszont az apró részletekre is, hogy a hallgatók bibliaismerete alapos és részletes legyen. (Ruff Tibor)
A tantárgy elsajátításának célja a teljes Szentírás ismerete, teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és hozzájárulás ahhoz, hogy a hallgató képessé váljon a Szentírás önálló tanulmányozására.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Szöllősi Tibor: Bevezetés az Ószövetségbe. Szent Pál Akadémia, 2004.
Ruff Tibor: Bevezetés a kronologikus bibliaolvasáshoz Szent Pál Akadémia, 2010.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Biblia – Ószövetség. Károli Gáspár fordítása
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Bevezetés a teológiához (2000. okt. 3.)
Németh Sándor: Az Ige és a Szent Lélek kapcsolata (1999. márc. 10.)
Németh Sándor: Az elme megújítása (1999. márc. 17.)
Németh Sándor: Logosz és réma (1999. márc. 19.)
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BEVEZETÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBE SZEMINÁRIUM 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: BO2SZ
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés az Ószövetségbe szeminárium 1 (BO1SZ)
Kreditérték: 5
Tantárgyfelelős és előadó: Ruff Tibor főiskolai docens
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
A szemináriumok látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül a nappali tagozaton: 3 óra (3 x 90 perc); levelező tagozaton:
1 óra (90 perc).
Lehetséges hiányzások száma igazolással nappali tagozaton: 6 óra (6 x 90 perc); levelező tagozaton: 3 óra
(3 x 90 perc).
Félévi aláírás feltétele: az órákon való részvétel (a fentebb megadott hiányzási lehetőségekkel összhangban
értve).
Ha nappali tagozaton legalább 3 órán, levelező tagozaton legalább 1 konzultáción részt vett, akkor a tanár
által megadott terjedelmi követelmények szerint, otthon elkészítendő dolgozat beadása. Ha egyáltalán nem
vett részt az órákon, nem kaphat aláírást.
Félévközi és félév végi tanulmányi követelmények:
Nappali tagozaton minden hónap utolsó napjáig az abban a hónapban végigolvasott igeszakasz egy inspirált
részletéből négy oldalas esszé írása és beküldése a dolgozat@szpa.hu címre. A félévi gyakorlati jegyet a
félév során beküldött esszék eredményeinek átlaga adja.
A havonta leadásra szánt Bevezetés az Ószövetségbe esszédolgozatokhoz az alábbi tartalmi és formai
követelményeket kell figyelembe venni:
1. Tartalmi szempontok:
Az adott hónapban elolvasott anyagból kell a kiinduló üzenetet venni, melynek kifejtéséhez természetesen
máshonnan is lehet venni igéket. Minél frissebb, kijelentésszerűbb a dolgozat, annál jobb. Nem követelmény
az, hogy valami újdonság legyen, lehet ismert üzenet, ha az a hallgatónak rhéma. Lehet az órán szóban elhangzottakból is írni.
2. Formai szempontok:
Az esszé formai követelményei szerint felvezetése/eleje, közepe, vége/tanulsága legyen, az írott szöveg követelményeinek megfelelő stílusban megfogalmazott munka. Lehet több rövidebb kijelentés füzére is (mintegy több, kisebb esszé füzére). Fontos figyelni a helyesírásra! Az idézeteket érdemes dőlt betűvel szedni, az
új gondolatokat új bekezdésekbe szerkeszteni.
3. Terjedelem: Times New Roman 12-es betűtípus, 1,5-ös sorközzel, sorkizárással 10.000 karakter (kb.
4 oldal).
4. Határidő: minden hónap utolsó munkanapján éjfélig. Határidővel való elcsúszás jegylevonással
jár. Aki egy hónapnál többet késik az adott dolgozattal, azt elégtelennek számítjuk be. (Pl. a márciusi dolgozat április 30-ig sem érkezik be.)
E-mail cím: dolgozat@szpa.hu
A tárgyban fel kell tűntetni: BOSZ esszé október (pl.)
A fentieken kívül minden csatolt Microsoft Word dokumentumra is rá kell írni a nevet.
A kijavított dolgozatokat minden hónap 10-én megtalálják a hallgatók a SZPA diszpécserénél, a javítással
kapcsolatos kérdésekkel kereshető Mondovics Napsugár.
Levelező tagozaton az értékelés módja: 4-5 zárthelyi dolgozat ötfokozatú minősítéssel. A dolgozatok átlageredménye adja a félévi gyakorlati jegyet.
Zárthelyik pótlásának lehetősége:
- ha igazoltan hiányzott: 3 óra (3 x 90 perc) hiányzásig nem kell pótolnia,
- ha igazolatlanul hiányzott: otthon elkészítendő szemináriumi dolgozat beadásával.
A szorgalmi időszakban tanúsított teljesítmény beszámít az értékelésbe: a félévben írt zárthelyi dolgozatok
eredményeinek átlaga adja a félévi jegyet (gyakorlati jegy).
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A gyakorlati jegy kijavításának módja (elégtelen esetén): megadott terjedelmi követelmények szerint, otthon
elkészítendő szemináriumi dolgozat beadása. Sikeres gyakorlati jegy javítására az évfolyamok nagy létszáma miatt nincs lehetőség.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A nappali és levelező tagozat első évfolyama számára a Biblia nagyon alapos és részletes megismerését tűztük ki célul. A tanév 27 hete alatt ugyanis a hallgatóknak nagy figyelemmel el kell olvasniuk és nagyon alaposan fel kell dolgozniuk a teljes Bibliát, mégpedig egy speciális, időrendi felosztást követve. A konzultációk csak segíteni és kiegészíteni tudják ezt a munkát, amelynek legnagyobb részét otthon kell egyénileg elvégezni. Ahhoz, hogy az év végi vizsgaidőszakra ez sikerüljön, egész évben körülbelül hetente 30 oldalt kell
figyelmesen elolvasni és alaposan feldolgozni az Ószövetségből, mégpedig kronologikus módon: az időben
egyszerre történő eseményeket „összeolvasva”. A konzultáción megírt zárthelyi dolgozatok az otthoni olvasást ellenőrzik, az előadások pedig az olvasottak feldolgozását segítik.
A tantárgy elsajátításnak célja a teljes Szentírás ismerete, teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és hozzájárulás ahhoz, hogy a hallgató képessé váljon a Szentírás önálló tanulmányozására.
Minden konzultáció zárthelyi dolgozatírással kezdődik, amelyben azt ellenőrzik, hogy az otthoni feladatukat
a hallgatók megfelelően elvégezték-e. A dolgozatok kérdéseire csak azok tudnak válaszolni, akik nagy figyelemmel, frissen újraolvasták az akkorra esedékes részeket, és alaposan feldolgozták azokat. A kérdéseket
ugyanis úgy állítjuk össze, hogy átlagos bibliaismeretre, régebbi olvasásra alapozva ne lehessen őket megválaszolni: a részletekbe, bibliai tényekbe kérdeznek bele, hiszen ezeknek a dolgozatoknak a célja nem a különböző teológiai ismeretek, mélyebb megértés tesztelése lesz, hanem kizárólag a folyamatos, alapos, figyelmes olvasás ellenőrzése. A dolgozatok jegyének átlaga adja a második félévi jegyet.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Ruff Tibor: Bevezetés a kronologikus bibliaolvasáshoz. Szent Pál Akadémia, 2010.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Biblia – Ószövetség. Károli Gáspár fordítása
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
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BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: BU2
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés az Újszövetségbe 1 (BU1)
Kreditérték: 6
Tantárgyfelelős és előadó: Flaisz Endre adjunktus
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül nappali tagozaton: 6 óra, levelező tagozaton 2 óra. Lehetséges hiányzások száma igazolással nappali tagozaton: 12 óra, levelező tagozaton 4 óra.
Félévi aláírás és a vizsgázás megkezdésének feltétele: az órákon való részvétel (a fentebb megadott hiányzási lehetőségekkel összhangban értve) és a szeminárium (BU1SZ) gyakorlati jegyének teljesítése.
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele: Ha legalább 3 x 90 percet részt vett az órákon,
akkor megadott terjedelmi követelmények szerint, otthon elkészítendő dolgozat beadása. Ha egyáltalán nem
vett részt az órákon, nem kaphat aláírást.
A tantárgy félévkor tantárgyi záróvizsgával zárul. A számonkérés az egész évi tananyagból történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
E tárgy célja nem a Szentírásból leszűrhető teológiai tanulságok megismerése, hanem magának a Szentírásnak a minél alaposabb és részletesebb megismerése, ezért a bibliai tényekre és azok egymással való összefüggéseire koncentrál a képzés, mintegy történeti értelemben, ezeket illetően viszont az apró részletekre is,
hogy a hallgatók bibliaismerete alapos és részletes legyen.
A tantárgy elsajátításnak célja a teljes Szentírás ismerete, teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és hozzájárulás ahhoz, hogy a hallgató képessé váljon a Szentírás önálló tanulmányozására.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében. A négy evangélium. Főiskolai jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében II. Az Apostolok Cselekedetei
és az annak időszakában született apostoli levelek. Főiskolai jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest,
é.n.
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében III. Pál apostol első római
fogságából íródott levelei (börtönlevelek). A zsidókeresztényekhez írt levelek. A két főapostol végrendelete. János apostol írásai. Főiskolai jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Ruff Tibor: Kronologikus bibliaolvasás. ideiglenes jegyzet Szent Pál Akadémia, é.n.
Ruff Tibor – Surjányi Csaba: Bevezetés az Újszövetségbe I. ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia,
2000.
Ruff Tibor: Bevezetés az Újszövetségbe II. ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2001.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Az Ige és a Szent Lélek kapcsolata (1999. márc. 10.)
Németh Sándor: Az elme megújítása (1999. márc. 17.)
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Bevezetés a teológiához (2000. okt. 3.)
Németh Sándor: Logosz és rhéma (1999. márc. 19.)
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BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE SZEMINÁRIUM 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: BU2SZ
Előtanulmányi kötelezettségek: Bevezetés az Újszövetségbe szeminárium 1 (BU1SZ)
Kreditérték: 5
Tantárgyfelelős és előadó: Flaisz Endre adjunktus
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
A szemináriumok látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: nappali tagozaton 4 óra, levelező tagozaton 2 óra.
Félévi aláírás feltétele: az órákon való részvétel (a fentebb megadott hiányzási lehetőségekkel összhangban
értve).
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele: Ha legalább 3 x 90 percet részt vett az órákon,
akkor megadott terjedelmi követelmények szerint, otthon elkészítendő szemináriumi dolgozat beadása. Ha
egyáltalán nem vett részt az órákon, nem kaphat aláírást.
Félévközi tanulmányi követelmények: nappali tagozaton 10-12, levelező tagozaton 4-5 zárthelyi dolgozat
ötfokozatú minősítéssel.
Zárthelyik pótlásának lehetősége:
- ha igazoltan hiányzott: nem kell pótolnia,
- ha igazolatlanul hiányzott: otthon elkészítendő szemináriumi dolgozat beadásával.
A szorgalmi időszakban nyújtott teljesítmény beszámít az értékelésbe: a félévben írt zárthelyi dolgozatok
eredményeinek átlaga adja a jegyet.
Gyakorlati jegy kijavításának módja (elégtelen esetén): megadott terjedelmi követelmények szerint, otthon elkészítendő szemináriumi dolgozat beadása.
Sikeres gyakorlati jegy javításának módja: az évfolyamok nagy létszáma miatt erre nincs lehetőség.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A nappali és levelező tagozat első évfolyama számára a Biblia nagyon alapos és részletes megismerését tűztük ki célul. A tanév 27 hete alatt ugyanis a hallgatóknak nagy figyelemmel el kell olvasniuk és nagyon alaposan fel kell dolgozniuk a teljes Bibliát, mégpedig egy speciális, időrendi felosztást követve. A konzultációk csak segíteni és kiegészíteni tudják ezt a munkát, amelynek legnagyobb részét otthon kell egyénileg elvégezni. Ahhoz, hogy az év végi vizsgaidőszakra ez sikerüljön, egész évben körülbelül hetente 15 oldalt kell
figyelmesen elolvasni és alaposan feldolgozni az Újszövetségből, mégpedig kronologikus módon: az időben
egyszerre történő eseményeket „összeolvasva”. A minden nappalis órán és konzultáción megírt zárthelyi
dolgozatok az otthoni olvasást ellenőrzik, az előadások pedig az olvasottak feldolgozását segítik.
A tantárgy elsajátításnak célja a teljes Újszövetség ismerete, teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és hozzájárulás ahhoz, hogy a hallgató képessé váljon a Szentírás önálló tanulmányozására.
Minden konzultáció, illetve nappali tagozaton a tantárgy órarend szerinti napján az első óra zárthelyi dolgozatírással kezdődik, amelyben azt ellenőrzik, hogy az otthoni feladatukat a hallgatók megfelelően elvégezték-e. A dolgozatok kérdéseire csak azok tudnak válaszolni, akik nagy figyelemmel, frissen újraolvasták az
akkorra esedékes részeket, és alaposan feldolgozták azokat. A kérdéseket ugyanis úgy állítjuk össze, hogy
átlagos bibliaismeretre, régebbi olvasásra alapozva ne lehessen őket megválaszolni: a részletekbe, bibliai
tényekbe kérdeznek bele, hiszen ezeknek a dolgozatoknak a célja nem a különböző teológiai ismeretek, mélyebb megértés tesztelése lesz, hanem kizárólag a folyamatos, alapos, figyelmes olvasás ellenőrzése. A dolgozatok jegyének átlaga adja a második félévi jegyet.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében. A négy evangélium. Főiskolai jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében II. Az Apostolok Cselekedetei
és az annak időszakában született apostoli levelek. Főiskolai jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest,
é.n.
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Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében III. Pál apostol első római
fogságából íródott levelei (börtönlevelek). A zsidókeresztényekhez írt levelek. A két főapostol végrendelete. János apostol írásai. Főiskolai jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Ruff Tibor: Kronologikus bibliaolvasás. ideiglenes jegyzet Szent Pál Akadémia, é.n.
Ruff Tibor – Surjányi Csaba: Bevezetés az Újszövetségbe II. ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia,
2001.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Az Ige és a Szent Lélek kapcsolata (1999. márc. 10.)
Németh Sándor: Az elme megújítása (1999. márc. 17.)
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Bevezetés a teológiához (2000. okt. 3.)
Németh Sándor: Logosz és rhéma (1999. márc. 19.)

15

BIBLIAI ETIKA (ZSIDÓ-KERESZTÉNY ERKÖLCSTAN) 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: ETIK2
Előtanulmányi kötelezettségek: Bibliai etika (Zsidó-keresztény erkölcstan) 1 (ETIK1)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Hack Péter főiskolai docens
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással: 2, igazolás nélkül: 1.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A két 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 második félévben folytatjuk az Ószövetség erkölcsi üzeneteinek kibontását időrendben haladva. A pátriárkák kora: A párválasztás bibliai elvei Izsák és Rebeka történetében. Jákob és családja valamint József
élettörténetének tanulságai.
A bűn ó- és újszövetségi meghatározásai kapcsán (mint például elhajlás, törvénytelenség, céltévesztés) megismerjük a jó és a rossz megkülönböztetésének igei elveit. Központi témánk a törvényadás, és a Tízparancsolat. A Tízparancsolat I-III. parancsolatának magyarázata. A bálványimádás és okkultizmus káros következményei egyének, népek és Izrael sorsában. Isten nevének megszentelése, és a nevével történő visszaélések felismerése.
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.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Előkészületben: Bibliai etika II. Szent Pál Akadémia, Budapest
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: Tízparancsolat. Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2004.
Kevin Conner: A bűnről szóló tanítás. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2009.
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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BIBLIAI TÖRTÉNELEM 2 (Kötelező tantárgy levelezősök számára)
A tantárgy kódja: BT2
Előtanulmányi kötelezettségek: Bibliai történelem 1 (BT1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős és előadó: Grüll Tibor főiskolai tanár
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
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 tantárgyi záróvizsgával 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 újszövetségi tanulmányokba való történeti bevezetést segítik. Az előadások kiindulópontját
a Dániel könyvében a „végidők birodalmáról” adott kijelentések adják. Az első pár órában a Római Birodalom szervezetével és működésével foglalkozunk. Ezt követően a római kori zsidóság történetét tekintjük át
Iudaeában (i. e. 165-től i. sz. 70-ig) és a diaszpórában. Részletesen megvizsgáljuk a négy legjelentősebb
zsidó vallásfelekezet működését, tanításainak lényegét. Ezután vizsgáljuk meg az evangéliumokban és az
Apostolok cselekedeteiben lejegyzett események, személyek és földrajzi helyek hitelességét a ránk maradt
írott és régészeti források segítségével. A félév végén a zsidóság hurbán utáni történetét tekintjük át, különös
figyelemmel a kereszténységgel való kapcsolatára. Az előadások segítségével a hallgatók megismerhetik a
tágabban vett „újszövetségi kor” történetét zsidó, keresztény és római szemszögből. Ezáltal – reméljük –
korunk egyes jelenségeinek értelmezéséhez is hasznos inspirációt nyerhetnek.
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.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Grüll Tibor: Bibliai történelem: Ószövetség Az ókori kelet és Egyiptom története, főiskolai jegyzet, Szent
Pál Akadémia, Budapest, 2009
Grüll Tibor: Bibliai történelem – Újszövetség. 2017.
Grüll Tibor: A kövek kiáltanak. 50 történeti dokumentum az Újszövetség tanulmányozásához. Szent Pál
Akadémia, Budapest, 2009.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Evangélium. A fontosabb nevek és fogalmak magyarázatával, ford. Csalog E., Grüll T., Ruff T., Rugási
Gy., Tóth E. Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia, Budapest, 2001. [jegyzetanyag is!]
Apostolok cselekedetei, ford. Csalog E. és Grüll T. Új Exodus XI. évf. 2. szám 2002. augusztus, és Új
Exodus XI. évf. 3. szám 2002. december. [jegyzetanyag is!]
Flavius Josephus: A zsidók története, ford. Révay József, Gondolat, Budapest, 1972. [más kiadásokban is]
Németh Sándor: Apokalipszis – hamar, in: A hit botránya. Új Spirit, Budapest, 2001. 209–316.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Flavius Josephus: A zsidó háború. Önéletrajz, ford. Révay József, Gondolat, Budapest, 1957. [más kiadásokban is elérhető]
Grüll Tibor: Áruló vagy megmentő? Flavius Josephus élete és művei. Kalligram, Pozsony, 2010.
Grüll Tibor: Pontius Pilatus: egy karrier története. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2002.
Grüll Tibor: Az utolsó birodalom. Az imperium Romanum természetrajza. Typotex, Budapest, 2007.
Makkabeusok első könyve, ford. Répás László, Patmos, Budapest, 2014.
Prince, Derek: Az ígéret földje. Isten Igéje és Izrael nemzete. Új Spirit, Budapest, 2005.
Ruff Tibor: Az Újszövetség és a Tóra, Jószöveg, Budapest, 2009.
Rugási Gyula: Örök romok. Latin Betűk, Debrecen, 1997.
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Rugási Gyula: Epheszoszi történet. Latin Betűk, Debrecen, 1998.
Vermes Géza: A kereszténység kezdete: Názárettől Nikaiáig (Kr. u. 30-325). Libri, Budapest, 2012.
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BIBLICAL HISTORY 2 (compulsory course for correspondent students, can be taken in English optionally)
Course Code: BT2
Prerequisites: Biblical History 1 (BT1)
Credits: 2
Person in Charge, lecturer: Grüll Tibor, college professor
Course opens: second term, every year
Evaluation Process: a written exam.
Attendance is compulsory
Possible number of lessons missed for full time students (without a doctor’s note): 3
Prerequisites to substitute attendance: a minimum five-page long essay on a historical subject offered by
the lecturer.
Prerequisites for taking the exam: attendance
Assessment: A 5-grade mark
Course description, course goals, student learning outcomes, skills and competences to be acquired:
The course offers students historical introduction to their New Testament studies. Our starting points will be
the revelations about the ’end time empires’ in the Book of Daniel. The first lessons will deal with the
structures and functioning of the Roman Empire. The next step will be an overview of the Jewish history in
Judea and the diaspora in the Roman age (from 165 B.C.E - 70 C.E.). We will also study in details the
functioning and essential teachings of the four most important religious denominations. This will be
followed by the study of the authenticity of the people, geographical places and events mentioned in the
Gospels and the Book of Acts on the basis of written and archeological resources. The course will end with
the study of the post Churban Jewry, with special attention to their relationship with Christianity.
With the help of these lectures students will get acquainted with the history of the ‘New Testament Era’ in a
wider sense, from the Jewish, Christian and Roman point of view. Thus, hopefully they will also gain useful
inspiration to the understanding of certain phenomena in this present age. These studies develop the
students’ foundational knowledge for general professional intelligence, intellectual profession and their
knowledge in the field of social science with respect to their theological specialization.
Bibliography for Biblical History 2. New Testament
Bible edition
Walter C. Kaiser Jr., Duane Garrett (eds.), NIV, Archaeological Study Bible: An Illustrated Walk
Through Biblical History and Culture. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2006.
New Testament History
Tibor, Grüll: New Testament History. 2017.
Blomberg, Craig: The Historical Reliability of the Gospels. Downers Grove, ILL: IVP Academic,
2007.
Bruce, Frederick Fyvie: New Testament History. New York: Doubleday, 1983.
Bruce, Frederick Fyvie: The New Testament Documents: Are they Reliable? Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 2003.
Vermes, Geza: Christian Beginnings. London: Penguin, 2013.
Biblical Archaeology
Hoffmeier, James K.: The Archaeology of the Bible. Oxford: Lion Hudson, 2008.
Holden, Joseph M. – Geisler, Norman: The Popular Handbook of Archaeology and the Bible:
Discoveries That Confirm the Reliability of Scripture. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2013.
Magness, Jodi: The Archaeology of the Holy Land: From the Destruction of Solomon's Temple to the
Muslim Conquest. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
McRay, John: Archaeology of the New Testament. Ada, MI: Baker Academic, 2008.
Price, Randall: The Stones Cry Out: What Archaeology Reveals About the Truth of the Bible. Eugene,
OR: Harvest House Publishers, 1997.
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SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INTERNET, BIBLIAPROGRAMOK (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: SZAMTECH
Előtanulmányi kötelezettségek: Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia, adjunktus
Gyakorlatvezető: Csaba Zsolt, informatika tanár
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 2. félévben
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, e-mail használat, szövegszerkesztés, Biblia program használat, prezentáció készítés).
Az órák helyszíne:
Nappali tagozaton minden óra a Bornemisza Péter Gimnázium (1107 Budapest Száva utca 1.) Informatika
1. terem
Levelező tagozaton az első három konzultáció bontott órában a Bornemisza Péter Gimnáziumban és az
utolsó konzultáción együtt az egész évfolyamnak a Szent Pál Akadémián kerül megtartásra
Lehetséges hiányzások száma:
Igazolás nélkül a nappali tagozaton: 3 óra (3 x 90 perc)
Igazolással nappali tagozaton: további 1 óra (1 x 90 perc)
Levelező tagozaton: igazolás nélkül 1 óra (1 x 90 perc)
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.
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
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?
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c. Gyakorló feladat: Lehet választani két feladat közül. Vagy egy táblázatkezelővel megoldható gyakorlati feladatot kell megoldani, vagy a jó prezentáció ismérveit kell egy esszében öszszefoglalni.
4. Konzultáció (Informatika etika és jogi kérdései, médiainformatika)
a. Az 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
1. kördokumentumok készítése
2. rajzoló és képszerkesztő programok
3. weboldal készítés
4. adatbáziskezelés
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KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – RETORIKA 2 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: RET2
Előtanulmányi kötelezettségek: Keresztény élet és szolgálat I – Retorika 1 (RET1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Gyakorlatvezető: Tóth Géza lelkésztanár
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Óraszám: nappali tagozaton heti 2 óra (gyakorlat), levelező tagozaton min. 8 konzultációs óra (gyakorlat)
egy félévben.
A gyakorlat látogatása kötelező. A tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú
minősítéssel történik.
A gyakorlat elsajátításának célja, a gyakorlat programja:
A feladat, hogy minden hallgató egy szabadon választott témában 5 perces meggyőző beszédet tartson, legalább egy alkalommal. Ha levelező tagozaton erre a félév során nem nyílik lehetőség, akkor valamelyik
vizsgaidőpontban.
A meggyőző beszéd felépítésének ismertetése után a hallgatók a következő órákra egy szabadon választott
témából felkészülve meggyőző/mozgósító beszédeket tartanak. Ennek során begyakorolják, és alkalmazzák
a Retorika 1 gyakorlaton tanult érvelési módokat.
A hallgatók a feladatot akkor oldják meg jól, ha a beszédük világos, érthető, és az érvelésükben hatásos. A
beszédek után az első órán felvázolt szempontok alapján a beszédek közös kiértékelésére kerül sor.
Az elemzések célja, hogy a hallgatók a retorikai szabályok alapján képesek legyenek felismerni a beszédek
erős és gyenge pontjait, és ezáltal a saját beszédükben és érvelésükben is egyre tudatosabbá váljanak.
A félév második felében a meggyőző beszédek mintájára, párokat alkotva vitabeszédeket tartanak olyan
témákban, amelyekben pro és kontra érvelést alkalmaznak.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: A hit botránya c. tanulmánykötetből (Új Spirit könyvek, 2001.): Az életet vagy halált
osztó nyelv
Kötelező 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.)
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Adamik-Jászó-Aczél: Retorika. Osiris Kiadó, 2005
Dale Carnegie: A meggyőzés iskolája - A hatásos beszéd módszerei. HVG Kiadói Rt., 1990
Raymond Hull: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bagolyvár, 1997
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: A hit beszéde és a diabolikus beszéd (2010. febr. 27.)
Németh Sándor: Isten Igéjének helyes szólása (2013. márc. 10.)
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EGYHÁZI SZOLGÁLAT – BEVEZETÉS A SZOLGÁLATBA 2 (Kötelező gyakorlat)
A tantárgy kódja: BEV2
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 1 (BEV1)
Kreditérték: 1
Tantárgyfelelős és gyakorlatvezető: Nasinszky Péter lelkésztanár
Meghirdetés gyakorisága: évente
A gyakorlaton való részvétel kötelező.
Az értékelés módja: a hallgató a félév tananyagából nappali tagozaton szóbeli vizsgán, levelező tagozaton
írásbeli vizsgán ad számot tudásáról. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik. A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul.
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 második félévben az imádkozással kapcsolatban az alábbi témaköröket vesszük át:
Mit jelent az imádkozás? Miért nagy jelentőségű cselekedet az imádkozás? Az imádkozás, az Egyház, valamint a szolgálat kapcsolata. Alapvető kijelentések a Bibliában az imádkozásról. Az imádkozás és a világnézet. Mi akadályozza az imádkozást? Miért imádkozunk? Hogyan imádkozzunk? Az ima típusai (a megvallás, a hálaadó, magasztaló ima, a nyelveken szólás, a bűnbánati ima, a bűnvallás, a könyörgés, kérés, esedezés, fohászkodás, a közbenjáró ima, az áldásmondás, a szellemi harc, a közös ima). Az ima fokozása.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Az imádkozás (Segédanyag és igegyűjtemény a tantárgyi beszámolóra felkészüléshez). Összeállította:
Nasinszky Péter. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2009.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Charles Capps: A szó teremtő ereje. (Karizmatikus klasszikusok), Budapest, 2003.
Charles Capps: Hit és megvallás. Új Spirit Könyvek, Budapest, 2000.
Derek Prince: A kereszténység hat alaptanítása. Hit Gyülekezete, Budapest, 1997.
Derek Prince: Az engesztelés. Új Spirit Könyvek, Budapest, 2001.
Derek Prince: Áldás és átok. Hit Gyülekezete, Budapest, 1991
Kenneth Hagin: Hit amely hegyeket mozdít. Új Spirit Könyvek, Budapest, 2009.
Németh Sándor: Tízparancsolat. Új Spirit Könyvek, Budapest, 2004
Németh Sándor: Újjászületés. Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2005
Stephen Mansfield: Derek Prince. Új Spirit Könyvek, Budapest, 2006.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Tanítványság – szellemi és erkölcsi alapelvek (3 db kazetta)
Németh Sándor: Jézus Krisztus követése (2 db kazetta)
Németh Sándor: Imádkozás I-II. (2002. okt. 09.)
Németh Sándor: Imádkozás III. IV. (2002. okt. 16.)
Németh Sándor: Imádkozás V – VI. (2002. okt. 23.)
Németh Sándor: Imádkozás VII – VIII. (2002. okt. 30).
Németh Sándor: Imádkozás IX – X. (2002. nov. 06.)
Németh Sándor: Imádkozás XI. (2002. nov. 13).
Németh Sándor: Imádkozás XII – XIII. (2002. nov. 20).
Németh Sándor: Hogyan tudsz Jézus Krisztus tanítványává válni? (2005. július 17.)
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Lester Sumrall: Életem. Hit Gyülekezete, Budapest, 2004.
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Jamie Buckingham: Isten szolgálólánya. Kathryn Kuhlman élettörténete. Hit Gyülekezete, Budapest,
2000.
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MEGHIRDETETT VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK
2017/2018-AS TANÉV, TAVASZI (2.) 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 (speciális kollégiumok, nyelvek) tantárgyleírások és tárgyfelvételi tájékoztató 2017/2018 tavaszi (2.) félév” című kiadványa
tartalmazza.
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