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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, IV. évfolyam 2. félév
MEGHIRDETETT KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK
Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó
(ea.), gyakorlatvezető (gyv.)
Karizmatikus teológia 8
KARTEOL8 tf.: Grüll Tibor
ea.: Németh Sándor
Eszkatológia 2
tf.: Rugási Gyula
ESZK2
ea.: Ruff Tibor
A pünkösdi-karizmatikus mozgalom
története és teológiája 2
PKAR2
tf.: Tóth Eszter
ea.: Szöllősi Tibor
Filozófiatörténet 2
tf.: Rugási Gyula
FIL2
ea.: Flaisz Endre
Filozófiatörténet –
FILSZEM1 Filozófia szeminárium 1
tf. és ea.: Rugási Gyula
Államelmélet 2
tf.: Hack Péter
AEM2
ea.: Mészáros István
Izrael Állam modernkori története 1
tf.: Grüll Tiborné
IZR1
ea.: Mészáros István
Apologetika 2
tf.: Rugási Gyula
APOL2
ea.: Ruff Tibor
Egyetemes és magyarországi egyháztörténet – Magyarországi egyháztörMTOR
ténet
tf.: Tóth Eszter
ea.: Kulcsár Árpád
Történelem szigorlat
TORSZIG
(BT, ETOR, MTOR)
Óhéber szövegolvasás 2
tf.: Grüll Tiborné
ea. nappali tagozaton: Finta Szilvia,
HEBOLV2
levelező tagozaton: Hack Márta)
(román hallgatóknak: Benke László)
Ógörög szövegolvasás 2
GOROLV2 tf.: Grüll Tiborné
ea.: Rugási Gyula
Egyházi szolgálat – Szolgálat az egySZE2
házban 2
tf. és gyv.: Nasinszky Péter
Kód

Kreditpont

Vizsgaforma

Heti/havi óraszám1
Elmélet Gyakorlat

3

Beszámoló
(3 fokozatú)

előadássorozat

3

Tantárgyi záróvizsga

2/2

3

Kollokvium

2/2

2

Kollokvium

2/2

2

Gyakorlati jegy

2

Kollokvium

2

Beszámoló
(3 fokozatú)

2/2

3

Kollokvium

2/2

2

Beszámoló
(3 fokozatú)

3/3

1

Szigorlat

vizsgakurzus

2

Gyakorlati jegy

2/2

2

Gyakorlati jegy

2/2

1

Beszámoló
(3 fokozatú)

(szakmai
gyakorlat)

2/2
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 2 (SZL2) 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.)
SZL12 A Szent Lélek ajándékai 12
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

HAZCS16

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó
(ea.), gyakorlatvezető (gyv.)
Keresztény élet és szolgálat I – A keresztény életmód 16
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

SZDPRO2

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó (ea.), gyakorlatvezető (gyv.)
Szakdolgozati proszeminárium 2
(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
DOX2

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó
(ea.), gyakorlatvezető (gyv.)
Doxológia 2 – vizsgakurzus
tf.: Hack Márta
ea.: Németh Judit

KreditVizsgaforma
pont
Tantárgyi
záróvizsga

3

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, (2.) TAVASZI SZEMESZTER)
KARIZMATIKUS TEOLÓGIA 8 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KARTEOL8
Előtanulmányi kötelezettségek: Karizmatikus teológia 7 (KARTEOL7).
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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ESZKATOLÓGIA 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: ESZK2
Előtanulmányi kötelezettségek: Eszkatológia 1 (ESZK1)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Előadó: Ruff Tibor főiskolai docens, valamint meghívott előadók
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben
Az előadások látogatása kötelező.
A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele: részvétel az előadások legalább kétharmadán.
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, illetve feltétele: otthon elkészítendő dolgozat megbeszélt témában és terjedelemmel.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor tantárgyi záróvizsgával zárul. A hallgató a tananyagból 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 előző félévben követett munkamenetet folytatva ebben a félévben főként a kereszténység történelmében
kialakult főbb értelmezési trendjeit elemezzük (millennarizmus/khiliazmus, premillennarizmus,
posztmillennarizmus, amillennarizmus), a Jelenések könyvének különböző értelmezéseit (preterista,
historicista, idealista, futurista), és ezeket összevetjük a bibliai kinyilatkoztatással. Ezek után a végső idők, a
messiási királyság és az örökkévalóság részletes áttekintését végezzük el.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Előkészületben: Németh Sándor: Eszkatológia. ideiglenes jegyzet Szent Pál Akadémia, 2005
Eszkatológia 2 Kötelező nyomtatott tananyag melléklet. (Hetek cikkek)
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: A hit botránya c. tanulmánykötetből az Apokalipszis – hamar c. rész (209–316. o.) Új
Spirit Könyvek, 2001
Bill Randolph: Útmutató a bibliai próféciák magyarázatához Evangéliumi kiadó, Budapest, é. n.
Bibliai panoráma. Evangéliumi kiadó, Budapest, 1994
Derek Prince: Izrael és az Egyház jövője. Hit Gyülekezete, Budapest, 1992
Németh Sándor: Izrael üdvössége (Hetek, 2009.09.25, XIII/39.)
Németh Sándor: Amikor Isten sátra az emberekkel van (Hetek, 2009.10.09, XIII/41.)
Ruff Tibor: A jövő krónikája – Isten országa még előttünk áll (Hetek, 2009.10.02., XIII/40.)
Ruff Tibor: A főbb hamis eszkatológiai felfogások a kereszténység történetében (előadásvázlat)
Ajánlott nyomtatott tananyag (melyek közül egyet kötelező választani és elolvasni):
Howard – Rosenthal: Az Úr ünnepei. Hit Gyülekezete, Budapest, 1998
Randall Price: Jeruzsálem a próféciákban. Hit Gyülekezete, Budapest, 1999
Randall Price: A végső Templom. Új Spirit könyvek, Budapest, 2006
Peter & Paul Lalonde: A fenevad bélyege. Hit Gyülekezete, Budapest, 1995
Peter & Paul Lalonde: Anno 2000. Amana7 Kiadó és Új Exodus Kiadó, 1997
Thomas Ice – Randall Price: Templom a hegy alatt. Új Exodus Kiadó, Budapest, 1997
John Hagee: Végső hajnal Jeruzsálem felett. Hit Gyülekezete, Budapest, 1998
Mike Evans: Az elárult Jeruzsálem. Hit Gyülekezete, Budapest, 1997
Lester Sumrall: Időzített bomba a Közel–Keleten. Hit Gyülekezete, Budapest, 1994
Johan F. Walvoord: Armageddon, olaj és terror. Új Spirit könyvek, Budapest, 2008
Joel C. Rosenberg: Epicentrum. Új Spirit könyvek, Budapest, 2008
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Marilyn Hickey: Az új évezred és a végidők próféciái. Új Spirit, Budapest, 2009
Tim LaHaye – Ed Hindson: Világriadó. Új Spirit, Budapest, 2009
Walvoord, John F.: Jelenések 1. rész. szerk.: Philip E. Rawley és Mark Hitchcock, Patmos Records, Budapest, 2016
Walvoord, John F.: Jelenések 2. rész. szerk: Philip E. Rawley és Mark Hitchcock, Patmos Records, Budapest, 2017
Walvoord, John F.: Életre kelt próféciák Az üdvtörténet legfontosabb próféciái a kezdektől Izrael királyságáig. Patmos Records, Budapest, 2013
Walvoord, John F.: Életre kelt próféciák Az üdvtörténet legfontosabb próféciái Izrael királyságától az
egyház születéséig. Patmos Records, Budapest, 2014
Walvoord, John F.: Életre kelt próféciák Az üdvtörténet legfontosabb próféciái az egyház elragadtatásától az örökkévalóságig. Patmos Records, Budapest, 2016
Walvoord, John F.: Dániel 1. rész. szerk: Charles H. Dyer és Philip E.Rawley, Patmos Records, Budapest, 2015
Walvoord, John F.: Dániel 2. rész. szerk: Charles H. Dyer és Philip E. Rawley, Patmos Records, Budapest, 2016
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. 711. (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 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: PKAR2
Előtanulmányi kötelezettségek: A pünkösdi-karizmatikus mozgalom története és teológiája 1 (PKAR1)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Tóth Eszter adjunktus
Előadó: Szöllősi Tibor tanársegéd
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A hallgató a szorgalmi időszakban írásban
házidolgozatot (esszét) készít. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A tárgy átfogó célja az első századi kereszténység és napjaink újjászületett kereszténysége közötti szellemtörténeti folytonosság feltárása.
A második félév témája a 20. század eleji klasszikus pünkösdi mozgalommal kezdődő ébredéstörténet áttekintése napjainkig, különös tekintettel a században zajló nagy gyógyító ébredésekre, és arra, ahogyan a karizmatikus mozgalom eljöttével a mozgalom kitört a pünkösdi szubkultúrából.
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.
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.

10

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 Szent Lélektől 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 mozgalom története és teológiája 2 tárgyból
A második félévben a hallgatók a 20. századi 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:
1. 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.
2. A tanulmány lehet egy mozgalom történetének feldolgozása, kihatásának vizsgálata, az Egyház helyreállításában elfoglalt szerepének elemzése.
3. 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.
4. A tanulmány nem készülhet a hallgató szakdolgozati témájában.
5. 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:
1. Az írás önálló munka, illetve a hallgató saját gondolatatmenetét 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.
2. 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”
3. A terjedelmi előírás az idézeteken, esetleg ábrákon, táblázatokon stb. kívüli önálló gondolatokra vonatkozik.
4. A tanulmányokat a dolgozat@szpa.hu címre elektronikusan vagy a Titkárságra kérem eljuttatni ki11

nyomtatva 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.
5. Lábjegyzetek szerepelhetnek, de a felhasznált forrásokat a tanulmány végén külön is kérem feltüntetni!
A témaválasztást segítő néhány tipp:
1. A karizmák helyreállításának perspektívája ma az Egyházban.
2. A szolgálatok és az egyházi rend helyreállítása a 20. századi ébredéstörténet folyamatában.
3. Szellemi harccal kapcsolatos felfogások az Egyházban.
4. Gyülekezetnövekedési stratégiák a világ különböző régióiban.
5. Hogyan készülhet fel az Egyház az iszlám terjeszkedés kihívására? Pozitív példák iszlám környezetben működő egyházakra.
6. A keresztény cionizmus fejlődése a Szent Szellemmel betöltött (tehát nem a fundamentalista) egyházakban, perspektívák Izrael és az Egyház kapcsolatában. Egyensúly az egyház küldetésterületei között.
7. Az egyháznövekedés és az üldöztetés kapcsolata.
8. Kulturális tényezők szerepe teológiai hangsúlykörök alakításában.
9. Követhetők-e a kínai ébredés tanulságai nyugaton? A kínai kereszténység sajátos helyzetéből adódó
szellemi következmények, korlátok, ill. lehetőségek, teológiai és missziológiai felfogások vizsgálata.
10. Hasonlóképpen használható pl. a „Bruchko” c. könyv, de nem a történetet kell összefoglalni, hanem
olyan általánosan használható praktikus elveket leszűrni belőle, amelyek miatt interkulturális
missziológiai iskolákban tankönyvként használják.
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FILOZÓFIATÖRTÉNET 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: FIL2
Előtanulmányi kötelezettségek: Filozófiatörténet 1 (FIL1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Előadó: Flaisz Endre adjunktus
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A hallgató a félév tananyagából 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. A tárgy elsajátítása az értelmiségi hivatást és az általános
szakmai intelligenciát megalapozó, és a teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi ismeretek bővítését segíti elő.
A második félévben az újkori nyugati filozófia egyes, reprezentatív figuráinak munkásságát tanulmányozzuk. A felvilágosodás jelentősebb gondolkodói után rátérünk a 19. század olyan alakjaira mint Marx, Kierkegaard, illetőleg Nietzsche. Végezetül a 20. században egzisztencializmusként számon tartott filozófiai
áramlattal és a század utolsó négy évtizedének döntő filozófiai irányváltásával foglalkozunk, melyet hagyományosan a posztmodern vagy posztstrukturalista jelzővel illetnek.
Ajánlott szakirodalom:
Halasy–Nagy József: A filozófia története. Budapest, 1927.
Bertrand Russell: A nyugati filozófia története. Budapest, 2004.
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FILOZÓFIATÖRTÉNET SZEMINÁRIUM 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: FILSZEM1
Előtanulmányi kötelezettségek: Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős és előadó: Rugási Gyula egyetemi tanár
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben
A lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül 3.
Az értékelés módja: A félév során minden hallgató tart egy kiselőadást adott témában, a kiselőadás megtartása után a hallgató ajánlott jegyet szerezhet az utolsó előadáson. A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel
zárul. Az értékelés ötfokozatú minősítéssel (1-5) történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
Tantárgyprogram nappali tagozaton: Descartes és a skolasztikus hagyomány
Az európai filozófiatörténet nagy újkori fordulata, Descartes életműve felfogható úgy is, mint a kései
skolasztikus hagyomány „dekonstrukciója”, illetve új, elsősorban természettudományos (geometriai)
alapokra való helyezése. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a metafizikai tradíció kikerült volna a
filozófiai érdeklődés homlokteréből, ám mégis elgondolkodtató, hogy a XVII. század szinte valamennyi
jelentős filozófusa alkotó matematikus, természettudós volt.
Az említett filozófiatörténeti törésvonal illusztrálására kisebb klasszikus szövegszakaszokat választunk
Aquinói Tamás, Dums Scotus, valamint Buridan életművéből, egybevetve ezeket Descartes kulcsfontosságú
írásaiból (Értekezés a módszerről, Alapelvek, Elmélkedések) választott részletekkel.
Tantárgyprogram levelező tagozaton: XX. századi vallásfilozófiai iskolák
A kurzus két klasszikus irányzat áttekintésére vállalkozik; az egyik ezek közül a vallásfenomenológia, W.
Es. Otto, valamint Rudolph Otto munkássága, a másik pedig a „Religions gesichtliche Schule”, elsősorban is
Rudolph Bultmann és marburgi köre, továbbá Bultmann és Heidegger közös marburgi szemináriumainak
felidézése. Mind a két irányzat esetében megkíséreljük nyomon követni a szűkebb értelemben vett
vallástörténeti és bibliapszichológiai hátteret is, Mark Lidzbarskitól Hans Jonasig.
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ÁLLAMELMÉLET 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: AEM2.
Előtanulmányi kötelezettségek: Államelmélet 1 (AEM1)
Kreditérték: 2.
Tantárgyfelelős: Hack Péter főiskolai docens
Előadó: Mészáros István adjunktus
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második 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.
A félévi aláírás (a félév lezárásának) feltétele: az előadásokon való megfelelő számú jelenlét. Megtagadott
aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele: egy dolgozat készítése az elmulasztott előadásokkal érintett témákban.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A levelezős hallgatók írásbeli, a nappalis
hallgatók szóbeli vizsgán adnak számot tudásukról az egész év tananyagából. Az értékelés ötfokozatú (1-5)
érdemjeggyel történik.
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.
Az emberi jogok
A szabadság és az emberi méltóság védelme, mint állami feladat a Bibliában. Az emberi jogok általános
jellemzése. Az emberi jogok rendeltetése. A szabadságjogok sajátossága az emberi jogok között. Az emberi
méltóság forrása és tartalma a Biblia szerint. Az emberi jogok bibliai eredete, főbb forrásai a Bibliában, forrásonként néhány példával. A Tízparancsolat, mint alapjogi dokumentum. A joggyakorlás mikéntjére vonatkozó bibliai elvek (a joggal való visszaélés tilalma a Bibliában).
Az állam emberi jogokkal kapcsolatos kötelezettsége Magyarország Alaptörvényében. Az emberi jogokra
vonatkozó főbb nemzetközi egyezmények (ENSZ Polgári és Politikai Jogok nemzetközi Egyezségokmánya,
ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Európai Emberi Jogi Konvenció, Európai Szociális Charta, az EU Alapjogi Chartája).
A lelkiismereti és vallásszabadság
A vallásszabadság célja a Biblia szerint. A vallásszabadság terjedelme (Noéval kötött szövetség alapján a
nemzetek, Mózessel kötött szövetség alapján Izrael, újszövetség alapján az emberiség vonatkozásában). A
lelkiismereti és vallásszabadság fogalmi meghatározása a magyar jogrendszerben és a mérvadó nemzetközi
egyezményekben. A vallásszabadság tartalmi elemei. A vallásszabadság garanciái. Az állam és az egyház
elválasztása (célja, intézményi és funkcionális oldalai, bibliai alapjai, megvalósulása a magyar jogrendszerben). Az állam világnézeti, vallási semlegessége. Példák a Bibliából az állami be nem avatkozás és beavatkozás politikájára. Az állam világnézeti és vallási semlegessége a magyar jogrendszerben. Az egyházak jogegyenlősége. Az egyházak jogegyenlőségének kérdése a XIX., XX. és XXI. századi magyar közjogban. Az
egyházalapítás törvényi feltételei és ezek alakulása a XIX., XX. és XXI. századi magyar közjogban. Az egyház fogalma a magyar közjogban. Az egyházak és az egyesületek jogállásának összehasonlítása. Eljárás az
egyház törvénysértő tevékenysége esetén. Az egyházak és az állam kapcsolatának szabályozása a magyar
jogban. A vallásszabadság jogi védelme a magyar jogban. A vallásszabadság témakörére vonatkozó magyar
normarendszer szintjei, elemei. Vallásszabadság az USA alkotmányában és alkotmányos gyakorlatában.
Vallásszabadság az Emberi Jogok Európai Konvenciójában és az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. A vallásszabadság kérdése az EU jogban.
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Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek / Kötelező nyomtatott tananyag:
Mészáros István: Bibliai államelmélet. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2013
Előkészületben: Szöveggyűjtemény az Államelmélet című tantárgy tanulmányozásához Szent Pál Akadémia, Budapest, 2013.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Az államhatalomhoz és a tekintélyekhez való viszony (2010. ápr. 28.)
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Stephen McDowell, Mark Beliles: Liberating the Nations – Biblical Principles of Government, Education, Economics and Politics (Providence Foundation, Charlottesville, Virginia, 1995)
James Madison: Memorandum és tiltakozás az egyházi adók ellen (Új Exodus teológiai és hitéleti folyóirat, XIII. évfolyam 1. szám)
Németh Sándor: Államvallás, vagy vallásos állam (A hit botránya c. könyvben: 435-442. old. – Új Spirit
könyvek, 2001)
Németh Sándor: Hit és szabadság (A hit botránya c. könyvben: 477-482. old. – Új Spirit könyvek, 2001
Németh Sándor: A hit és a gyülekezet (A hit botránya c. könyvben: 483-492. old. – Új Spirit könyvek,
2001)
Mészáros István: Az emberi méltóság – Bibliai szemmel az emberi jogokról
(Új Exodus teológiai és hitéleti folyóirat, XII. évfolyam 1. szám)
http://www.ujexodus.hu/tortenelem/az_emberi_meltosag
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IZRAEL ÁLLAM MODERNKORI TÖRTÉNETE 1 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: IZR1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Grüll Tiborné adjunktus
Előadó: Mészáros István adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, a második 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.
A félévi aláírás (a félév lezárásának) feltétele: az előadásokon való megfelelő számú jelenlét. Megtagadott
aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele: egy dolgozat készítése az elmulasztott előadásokkal érintett témákban.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor beszámolóval zárul, felmérő dolgozat formájában. Az értékelése
háromosztatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
A hallgatók nyerjenek áttekintést az Izrael modernkori államának megalakításához vezető politikai és nemzetközi jogi folyamatokról. Ismerjék meg továbbá az izraeli–arab háborúk történetét, az izraeli–arab konfliktus tárgyát képező legfőbb kérdéseket és a békefolyamat fontosabb eseményeit.
A modern Izrael megalapításának eszmei előkészítése (politikai cionizmus, BILU Kiáltvány, Bázeli Deklaráció). A nemzeti otthon megteremtése (Sykes–Picot Egyezmény, Balfour Nyilatkozat, Brit mandátumszerződés). A Brit mandátum időszaka (1922-es Fehér Könyv, 1936–39-es arab felkelés, a Peel-bizottság tervezete, az 1939-es Fehér Könyv). Államalapítás (az ENSZ Közgyűlés 1947-es felosztási határozata, Izrael
Állam Függetlenségi Nyilatkozata: 1948. 05. 14.) Az izraeli–arab háborúk és konfliktusok (1948Függetlenségi háború, 1956: Szuezi háború, 1967: „Hatnapos” háború).
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek / Kötelező nyomtatott tananyag:
Mészáros István: Izrael modernkori államtörténete 1882–1949. 1. rész térképmelléklettel Szent Pál Akadémia, Budapest, 2010
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: A nagy Király városa Jeruzsálem (2010. márc. 28.)
Németh Sándor: Az antiszemitizmus és anticionizmus következménye átok 1–2. (2012. júl. 22., 25.)
Németh Sándor: Az anticionizmus európai története (2012. aug. 15.)
Németh Sándor: A cionizmus és a világ közötti konfliktus (2014. jan. 12.)
Németh Sándor: A cionizmussal szemben álló erők (2014. jan. 15.)
Kötelező irodalom:
Derek Prince: Izrael és az egyház jövője (Hit Gyülekezete, 1992)
Derek Prince: Az Igéret Földje (Új Spirit Könyvek, Budapest, 2005)
Dore Gold: Harc Jeruzsálemért – A radikális iszlám, a Nyugat és a Szent Város jövője (Hetek Könyvek,
Új Spirit Kft. 2011)
John Loftus és Mark Aarons: Titkos háború a zsidók ellen (Hogyan árulta el a nyugati hírszerzés
Izraelt?) I-II. kötet (Patmos Records, Budapest, 2012 és 2013)
Ajánlott irodalom:
David Rubin: Isten, Izrael és Siló – Visszatérés az ősi földre (Patmos Records, Budapest, 2013)
Aviézer Ravitzky: A kinyilatkoztatott vég és a zsidó állam – Messianizmus, cionizmus és vallási
radikalizmus Izraelben (Kalligram, Pozsony, 2011)
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APOLOGETIKA 2 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: APOL2
Előtanulmányi kötelezettségek: Apologetika 1 (APOL1)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Előadó: Ruff Tibor főiskolai docens és más előadók
Meghirdetés gyakorisága: félévente
Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással három.
Az értékelés módja: 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 (második félév)
1. A posztbiblikus judaizmus
2. Az ókeresztény kor (a pogány világnézetek beépülése a keresztény világnézetbe)
3. Az iszlám
4. A középkori kereszténység (főként a tomizmus)
5. A reneszánsz és a felvilágosodás főbb irányzatai (deizmus, ateizmus, panteizmus; racionalizmus, materializmus; kapitalizmus)
6. A bibliakritika
7. A darwinizmus
8. A marxizmus-leninizmus
9. A romantika
10. A nietzscheianizmus
11. A freudizmus és a pszichoanalízis
12. A New Age
13. Az iszlamizmus
14. A feminizmus és az agresszív ateizmus
15. Az egyháznak és Isten embereinek védelme Isten Igéje alapján
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Ruff Tibor – Pátkai Mihály: Apologetika ideiglenes jegyzet, SZPA, 2011
Kötelező irodalom:
A félév során szóban elhangzott teljes tananyag.
Paul Johnson: Értelmiségiek Európa Kiadó, 2010
Rugási Gyula: Új napfelkelte? Gnosztikus hagyomány és New Age. in: Világosság, 1998/1. 21–36. o. (a
jegyzetboltban fénymásolatban elérhető)
18

Akikre nem volt méltó a világ - Hitvallók üldözése egykor és ma, Hetek Könyvek, 2012. - az első félév
(ókor) után fennmaradó rész
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Hogyan védekezzünk a megfélemlítéssel szemben? (2010. febr. 17.)
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EGYETEMES ÉS MAGYARORSZÁGI EGYHÁZTÖRTÉNET –
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZTÖRTÉNET (Kötelező tantárgy) – Szerkesztés alatt
A tantárgy kódja: MTOR
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyetemes egyháztörténet 3 (ETOR3)
Kreditérték: 2.
Tantárgyfelelős: Tóth Eszter adjunktus
Előadó: Kulcsár Árpád főiskolai docens, Rugási Gyula főiskolai tanár, Mondovics Gábor gyakorlatvezető
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor beszámolóval zárul (3 fokozatú minősítéssel). Kiválóan megfeleltet az a hallgató kaphat, aki elkészít két szócikket a wikipedia internetes lexikon szócikkeihez hasonlóan
legalább öt nyomtatott irodalom (könyvek, tanulmányok) segítségével. Terjedelem: kb. 2000-3000 karakter/szócikk. Megfeleltet az a hallgató kaphat, aki elkészít legalább egy szócikket a wikipedia internetes lexikon szócikkeihez hasonlóan legalább öt nyomtatott irodalom (könyvek, tanulmányok) segítségével. Terjedelem: kb. 2000-3000 karakter. Nem teljesíti a félévi követelményt, ezért nem felelt meg bejegyzést kap, aki
nem készít szócikket. A hallgatók a konzultációkon és a tanórákon kapják meg a további tájékoztatást és
segítséget a szócikkek elkészítéséhez. Leadási határidő nappali és levelező tagozatosok számára: 2017.
április 14. péntek. A szócikkeket a dolgozat@szpa.hu mail címre kell elküldeni név, tagozat, évfolyam,
tantárgy, tanár feltüntetésével.
A tantárgy tananyagából a Történelem szigorlaton ad számot tudásáról a hallgató. A szigorlaton való részvétel feltétele a Magyarországi egyháztörténelem beszámoló teljesítése.
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.
Egyház, vallás, vallásosság a történelem valamennyi periódusában az alapvető fontosságú kérdések közé
tartozott. Ezek a tényezők azonban más szerepet játszottak a modern államok és egyének életében, mint a
középkor századaiban. Az előadások célja, hogy áttekintést adjon az egyháztörténet legfontosabb és legérdekesebb problémáiról. Valamennyi témakört két szempontból szeretnénk körüljárni: az adott jelenség eseménytörténeti és ideológiai oldalát; továbbá az előadások nem titkolt célja, hogy jó néhány, napjainkban is
megfigyelhető jelenség kialakulására, gyökereire is felhívja a figyelmet.
E félév keretében kerül sor az iszlám és a keleti egyház 20. századi történetének tanulmányozására.
Az órák időpontjai és előadói a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dátum

Időpont

február 9.
február 14.
február 16.
február 21.
február 23.
március 2.
március 7.
március 9
március 16.
március 21.
március 23.
március 30.
április 4.
április 6.

800 – 930
1445 – 1715
800 – 930
1445 – 1715
800 – 930
800 – 930
1445 – 1715
800 – 930
800 – 930
1445 – 1715
800 – 930
800 – 930
1445 – 1715
800 – 930

Előadó

Helyszín

Kulcsár Árpád
Mondovics Gábor
Kulcsár Árpád
Mondovics Gábor

Kulcsár Árpád

Mondovics Gábor
Kulcsár Árpád
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Akadémia Csarnok
2-es előadó

Oktatási hét
sorszáma
1.

Oktatási hét
sorszáma
10.
12.
13.
14.

Dátum

Időpont

Előadó

Helyszín

április 13.
április 25.
április 27.
május 2.
május 4.
május 11.

800 – 930
1445 – 1715
800 – 930
1445 – 1715
800 – 930
800 – 930

Kulcsár Árpád

Akadémia
Csarnok 2es előadó

Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek / Kötelező nyomtatott tananyag:
Kulcsár Árpád: Magyarországi egyháztörténet (vázlatok) ideiglenes főiskolai jegyzet Szent Pál Akadémia, 2006.
Kulcsár Árpád: Vázlatok az iszlám történetéhez, Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2017.
Az iszlám Magyarországon, a török hódoltság időszakában c. fejezet
Mondovics Gábor: Keleti egyháztörténet (szemelvények), Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia,
Budapest, 2016.
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TÖRTÉNELEM SZIGORLAT (vizsgakurzus)
A tantárgy kódja: TORSZIG
Előtanulmányi kötelezettségek: Magyarországi egyháztörténet (MTOR). A vizsgát akkor lehet megkezdeni, ha a hallgató a felsorolt tárgyakból mind a 6 tanulmányi félévben megszerezte az előírt krediteket.
Kreditérték: 1
A vizsgabizottság tagjai: Grüll Tibor, Horváth András, Kulcsár Árpád
Meghirdetés gyakorisága: évente a második félévben.
A történelem szigorlat a hat féléven át tartó történelem tanulmányokat zárja le. A vizsga magában foglalja a
Bibliai történelem, az Egyháztörténelem, és a Magyarországi egyháztörténet című tantárgyak anyagát.
Az értékelés módja: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
Az írásbeli rész három, az egyes tárgyak tananyagát felölelő teszt-, illetve esszékérdésekből álló dolgozat
lesz. A dolgozatokra az egyes tantárgyaknál mellékelten megadott tananyagokból kell készülni.
A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a legalább elégséges írásbeli eredmény mindhárom dolgozat esetén.
Amennyiben az írásbeli vizsga elégtelen lesz, azt előbb ki kell javítani és utána lehet részt venni a szóbeli
vizsgán. Elégtelen eredmény esetén csak az elégtelen írásbeli részt kell megismételni.
A szóbeli vizsgán a megadott tételsorokból egy tételt Bibliai történelemből, és egy másikat az Egyháztörténelem témaköréből húz a hallgató. A tételekre adott felelet alapján két jegyet kap a hallgató. A szóbeli vizsgához a tételsorokat az egyes tantárgyakra lebontva mellékelten közöljük.
Amennyiben valamelyik szóbeli jegy elégtelen, csak az elégtelen részt kell megismételni.
Más tanévre átvitt vizsga esetén a már megszerzett részjegyek érvényüket vesztik, vagyis az öt részjegyet
egy vizsgaidőszakban kell megszerezni.
Szigorlati tematika
1. Bibliai történelem
 A pátriárkák kora
A) Ismertesd Ábrahám vándorlásának útvonalát
B) Beszélj a korabeli Mezopotámia, Kánaán és Egyiptom belső viszonyairól!
 A kivonulás, a pusztai vándorlás és a honfoglalás
A) Ismertesd a Biblia alapján az Exodus időpontját és helyszíneit, valamint a honfoglalás
történetének főbb eseményeit!
B) A Törvényadás helyére vonatkozó elméletek közül melyiket tartod a Biblia alapján valószínűbbnek?
 Az egységes királyság
A) Mutasd be a Saul és Dávid uralkodási módszerei közötti fő különbségeket; Ismertesd a
dávidi és salamoni birodalomszervezet felépítését!
B) Beszélj az asszír birodalomról!
 A kettéosztott királyság: Júda és Izrael
A) Ismertesd Júda és Izrael államának létrejöttét, legjelentősebb királyait, történetének
főbb állomásait!
B) Beszélj az újbabilóni birodalomról!
 Izrael és a diaszpóra a perzsa és görög időszakban
A) Beszélj Ezsdrás és Nehémiás könyvének történeti vonatkozásairól (alijázás, a Szentély
és Jeruzsálem falainak felépítése, stb.)!
B) Dániel könyve alapján mutasd be a görög-makedon időszakot (Nagy Sándor hódításai;
a Ptolemaidák és Szeleukidák)!
 A Makkabeus felkelés és a Hasmóneus királyság
A) Ismertesd a Makkabeus-felkelés okait és lefolyását!
B) Beszélj a legfontosabb Hasmóneus uralkodókról egészen Heródes trónra lépéséig!
 A római birodalom jellemzése az Újszövetség korában (i. e. I.- i. sz. I. század)
A) Ismertesd röviden a Római Birodalom létrejöttét és felépítését!
B) Dániel könyve és a Jelenések alapján értelmezd a Római Birodalom múltbeli és jövőbeli szerepét!
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 A zsidó-keresztény viszony alakulása az apostoloktól a IV. század végéig
A) Mikor, hol és milyen körülmények között került sor a zsidók, pogányok és evangéliumi
igehirdetők összeütközésére az Apostolok cselekedeteiben?
B) Milyen érvekkel támasztanád alá, hogy egy keresztény nem lehet antiszemita?
VÁLOGATÁS A MAGYAR NYELVŰ SZAKIRODALOMBÓL
Jótanácsok: A felkészüléshez legfontosabb olvasmány a Biblia! Egy-egy tétel kidolgozásánál mindig
először a kérdésre vonatkozó igéket keresd meg, olvasd át őket alaposan, gondold végig, imádkozzál
felettük, és csak utána olvasd el a megadott szakirodalma(ka)t. (Nem az összeset!) Az ószövetségi
igék értelmezéséhez időnként érdemes belekukkantani az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT)
bibliafordításába (I., II. kötet, Budapest, 1994 reprint) – az újszövetségi részekhez pedig ajánlom a
Szent Pál Akadémia már megjelent fordításait és kommentárjait is.
Aharoni, Yohanan (1999): Bibliai Atlasz, Carta (Jerusalem) – Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Allerhand, Jacob (1988): A zsidóság története, MIOK, Budapest, (Alef-könyvek)
Chadwick, Henry (1999): A korai egyház, Osiris, Budapest,
Evans, Mike (1997): Az elárult Jeruzsálem, Hit Gyülekezete, Budapest,
Ferenczy-Maróti-Hahn (1992): Az ókori Róma története, Tankönyvkiadó, Budapest,
Ferguson, E. (1999): A kereszténység bölcsője, Osiris, Budapest,
Grüll Tibor (2000): Pontius Pilatus, Szent Pál Akadémia, Budapest,
Hagee, John (1998): Végső hajnal Jeruzsálem felett, Hit Gyülekezete, Budapest,
Horváth András (1995): A történeti Jeruzsálem, Új Exodus VII. évf. 3. sz. 80-87. old
Ice, Thomas-Price, Randall (1997): Templom a hegy alatt. A jeruzsálemi Szentély múltja és jövője, Új
Exodus Kiadó, Budapest,
Josephus Flavius (Zst.): A zsidók története, Ford. Révay József, Gondolat-Talentum, Budapest, 1994. (3.
kiadás)
Kákosy László (1979): Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Gondolat, Budapest,
Klengel, Horst (1979): Az ókori Szíria története és kultúrája, Gondolat, Budapest,
Price, Randall (1999): Jeruzsálem a próféciákban, Hit Gyülekezete, Budapest,
Rugási Gyula (2000): „Szövetségünk összetört” Az óegyház antijúdaizmusának eredetéről, in: Költészet
és apokalipszis, Universitas, Budapest, 123-141. o. (Mórija könyvek 2.)
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. (handout)
Grüll Tibor: A kövek kiáltanak. 50 történeti dokumentum az Újszövetség tanulmányozásához. Szent Pál
Akadémia, Budapest, 2009.
Grüll Tibor: Bibliai történelem – Ószövetség. 2017. (handout)
2. Egyháztörténet I.
 Az Újszövetség könyveinek születése (történeti háttér, eredetiség és hitelesség) és a kánon
története
 Az evangélium terjedése és az egyház növekedése az I-V. századokban
 Zsidók és keresztények, zsidó-keresztények. Az egyház és a zsidóság. Antiszemitizmus és
antijudaizmus a II-V. században
 Az apostoli atyák
 A Hit védelme: az apologetika és az apologéták. Jusztinosz és Iréneusz
 Keresztények és a római állam I. A keresztényüldözés története
 Keresztények és a római állam II. Az állam és az egyház kiegyezése. Nagy Konstantin és a
niceai zsinat
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Az ókatolikus egyház kialakulása, a pápaság kezdetei.
A szellemiek. Tertullianus és a montanizmus.
Az alexandriai iskola (Alexandriai Kelemen és Origenész)
Eretnekségek az ókeresztény korban
Pogányság és kereszténység keveredése a II- IV. században
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Kötelező nyomtatott tananyag:
Az Újszövetség, különösen: Csel., 1-2 Kor., Ef., 1-2 Pét., 1-2 Tim., Tit., Jud., 1-2-3 Ján., Jel.
Henry Chadwick: A korai egyház, Budapest, 1999.
Grüll Tibor: A bálványok nem istenek, (in. Új Exodus, XII. évf. 4. szám)
Grüll Tibor – Horváth András: A hatalom szemében: Legfőbb bűn a hit, (in. Hetek, V. évf. 22. sz.)
Grüll Tibor: Szent Pál beszéde az athéni bíróságon – Istenfélelem vagy kíváncsiság? (in.: Hetek, VII. évfolyam, 32. szám, 2003. augusztus 8.)
Grüll Tibor: Vádlottak padján a kereszténység – Küzdelem a Név ellen, (in.: Hetek, III. évfolyam, 31.
szám)
Horváth András: Mágusok vagy keresztények – Közülünk váltak ki, (in. Új Exodus, X. évfolyam 3. szám
2001. április 20.)
Répás László: A tömegkultúra kritikája Tertullianusnál (in.: Hetek, VIII. évfolyam, 2. szám, 2004. január
9.)
Répás László: Irenaeus és a gnosztikusok párharcai – Hamisítók az egyháztörténelemben (in.: Hetek,
VII. évfolyam, 45. szám, 2003. november 7.)
Répás László: A bűn misztériuma az emberi történelemben – Egyházatyák az Antikrisztusról (in.: Hetek,
VIII. évfolyam, 23. szám, 2004. június 3.)
Répás László: Hogyan született az Újszövetség? (in.: Hetek, X. évfolyam, 17. szám, 2006. április 28.)
Répás László: Mítoszok vagy hiteles tanúk, (in.: Hetek, IX. évfolyam, 41. szám, 2005. október 14.)
Ruff Tibor: Antiszemita könyv-e az Újszövetség? (in.: Hetek, VI. évfolyam, 43. szám, 2002. október 25.)
Morvay Péter, Ruff Tibor: Hadjáratok a Név ellen. In.: Hetek. XV/2. szám (2011.01. 14.)
Ruff Tibor, Akiket gyűlöl e világ. A kezdetek. In.: Hetek. XV/3. szám (2011.01. 21.)
Répás László, Az apostolok vére. In.: Hetek. XV/4. szám (2011.01. 28.)
Grüll Tibor - Morvay Péter – Szöllősi Tibor, A történelem színpadán. In.: Hetek. XV/4. szám (2011.01.
28.)
Grüll Tibor, Caesar kontra Khrisztosz. Nérótól Diocletianusig. In.: Hetek. XV/5. szám (2011.02. 04.)
Horváth András - Répás László, Halhatatlanok. Vértanúk és hitvallók a második században. In.: Hetek.
XV/6. szám (2011.02. 11.)
Répás László, Vértanúk és árulók. A krónikákat a túlélők írják. In.: Hetek. XV/7. szám (2011.02. 18.)
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Répás László: Egyetemes egyháztörténet I. Vázlatok és szöveggyűjtemény. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2017
Répás László: Egyháztörténet 1 Cikkgyűjtemény. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2017
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Everett Ferguson: A kereszténység bölcsője, Budapest, 1999.
Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába – Bevezetés, 1. fejezet: A patrisztikus teológia,
Budapest, 1995., 29-45. o.
Peter Brown: Az európai kereszténység kialakulása, Budapest, Atlantisz sorozat 13-60. o.
Répás László: Káin követőinek evangéliuma – Júdás újratöltve (in.: Hetek, X. évfolyam, 16. szám, 2006.
április 21.)
Ruff Tibor: Hamis messiások a zsidó történelemben (in.: Hetek, II. évfolyam, 51. szám, 1998. december
19.)
Rugási Gyula: Simon Mágus. Portrévázlat az első századból, in. Epheszoszi történet, Debrecen, 1998.
Rugási Gyula: Valentinusz és az alexandriai gnózis, in. Epheszoszi történet, Debrecen, 1998.
Pesthy Mónika: Órigenész, az exegéta, Budapest, 1996.
3. Középkori, újkori és magyarországi egyháztörténetből
 A konstantini fordulat és következményei a IV-V. században. Az állam és egyház összefonódásának kérdése.
 A katolikus egyház hitelveinek és hitgyakorlatának kiformálódása a középkorban.
 Európai térítések a korai középkorban (V –X. század)
 Középkori ébredési mozgalmak (Wycliffe és a husziták).
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Luther Márton
Az anabaptisták
XVII–XVIII. századi ébredések (a pietista és a metodista mozgalom).
A katolicizmus felvétele Magyarországon Géza és István korában.
A középkori magyarországi egyháztörténet egyes kérdései (a pogánysághoz való viszony, a
valdens és huszita ébredések, a Mátyás-kor ellentmondásai.)
A reformáció kiemelkedő személyiségei és a hitújítás főbb eredményei Magyarországon.
Az ellenreformáció és a katolikus restauráció főbb jellemzői Magyarországon.
II. József uralkodása és jelentősége.
Mussolini és Hitler kapcsolatai a pápasággal
A Vatikán pénzügyi háttere a XX. században

Ajánlott nyomtatott tananyag:
Akikre nem volt méltó a világ. Hitvallók üldözése egykor és ma Szerk. Morvay Péter Budapest 2012. A
73-423. oldalakon olvasható fejezetek
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Kulcsár Árpád: Középkori egyetemes egyháztörténet, Nagy Konstantintól a huszita háborúkig. ideiglenes
főiskolai jegyzet Szent Pál Akadémia, Budapest, 2008.
Kulcsár Árpád: Újkori egyháztörténet. ideiglenes főiskolai jegyzet Szent Pál Akadémia, Budapest, 2002.
Kulcsár Árpád: Magyarországi egyháztörténet. (vázlatok) ideiglenes főiskolai jegyzet Szent Pál Akadémia, 2006.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Paul L. Williams: A leleplezett Vatikán. Prometheus Books. 2004.
A szigorlat írásbeli része a három jegyzeten alapuló teszt kérdésekből és egy esszé kérdésből áll.
4. Bizánc, az iszlám és a keleti kereszténység történetéhez
 Nagy Konstantin élete és az Új Róma megalapítása. Az első egyetemes zsinat.
 I. Iusztinianosz bizánci császár - uralkodása, rendeletei - és az egyház viszonya.
 Az iszlám kialakulása és főbb tanításai
 Miért összeegyeztethetetlen az iszlám és a kereszténység?
 A radikális iszlám a 20-21. században
 Az iszlám Magyarországon a török hódoltság időszakában
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek / Kötelező nyomtatott tananyag:
Mondovics Gábor: Keleti egyháztörténet (szemelvények), Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia,
Budapest, 2016.
Kulcsár Árpád: Vázlatok az iszlám történetéhez, Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest,
2017.
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ÓHÉBER SZÖVEGOLVASÁS 2 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: HEBOLV2
Előtanulmányi kötelezettségek: Óhéber szövegolvasás 1 (HEBOLV1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős és előadó: Hack Márta főiskolai docens
Meghirdetés gyakorisága: évente
Nappali tagozaton: az órák látogatása kötelező, amely egyben a félévi aláírás feltétele.
A hallgatók a félév során röpdolgozatot írnak az előző óra anyagából. Legfeljebb két dolgozatjegy
hiányozhat. A végső jegy az évközi jegyek és a beadandó házi dolgozat átlaga.
A levelező tagozaton az aláírás és az érdemjegy szerzésének feltétele az év végén egy írásbeli beszámoló
megírása (ami egy kitöltendő házi feladat), és amit határidőre el kell készíteni.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul. Az év végi írásbeli beszámoló értékelése
ötfokozatú érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók a héber Szentírást szótár vagy bibliaprogram segítségével önállóan tudják
olvasni, fordítani és értelmezni, és megismerkedjenek a Héber Biblia szövegével, a legfontosabb szótárakkal
illetve bibliaprogramokkal. A tárgy elsajátítása hozzájárul a Szentírás nyelveinek ismeretéhez, a teológiai
szaknyelvi ismeretek fejlesztéséhez.
A félév során hosszabb szövegeket olvasunk és gyakoroljuk a fordítást szótár és nyelvtani táblázatok
segítségével. Gyakoroljuk az igetörzsek és a gyenge igék felismerését, a szavak elemzését.
Tananyag (nappali tagozaton):
Nyelvtan: A gyenge igék. Rendhagyó főnevek ragozása.
Exegézis: A teremtő Bölcsesség (Példabeszédek 8:22-31)
A Messiás feltámadása, második eljövetele: Zsoltárok 2., 16., 71:20-21, 110. Ésaiás 2:1-12.
A feltámadás: Jób 19:25-27a, Ésaiás 25:7-8.
Izrael helyreállítása: Ezékiel 37.
Jónás könyve. (Órai jegyzet alapján)
Tananyag ( levelező tagozaton):
Nyelvtan:. A gyenge igék felismerése. A szótárak és a ragozási táblázatok használata.
Exegézis: A teremtő Bölcsesség (Példabeszédek 8:22-31)
A Messiás földi szolgálata, feltámadása és második eljövetele: Ésaiás 7:14, 11:1-2, 53:9, 61:1-2, Zsoltárok
2., 16., Mikeás 4:1-8
A feltámadás: Jób 19:25-27a, Ésaiás 25:7-8.
Izrael helyreállítása: Ezékiel 37.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Messiási próféciák 1-4. (Órai jegyzet)
Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához I. Szent Pál Akadémia., Budapest, 2005.
Az igeragozás (Órai jegyzet, 2015).
Ajánlott irodalom:
Biblia-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).
Héber ragozási táblázatok. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2007.
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 2 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: GOROLV2
Előtanulmányi kötelezettségek: Ógörög nyelv és exegézis 4 (GOR4)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Grüll Tiborné adjunktus
Előadó: nappali és levelező tagozaton Rugási Gyula egyetemi tanár.
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az értékelés módja: 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 tanév első feléhez hasonlóan folytatjuk az újszövetségi levelek exegetikai vizsgálatát, ezúttal Pál apostol
leveleiből tanulmányozunk az Egyház építése, a Szent Szellemmel munkája szempontjából fontos szakaszokat (Efézusiakhoz írt levél, Rómaiakhoz írt levél, Korinthusiakhoz írt első levél).
Kötelező irodalom:
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 2 (Kötelező gyakorlat)
A tanegység kódja: SZE2
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyházi szolgálat – Szolgálat az egyházban 1 (SZE1)
Kreditérték: 1
Tantárgyfelelős és gyakorlatvezető: Nasinszky Péter, lelkésztanár
Meghirdetés gyakorisága: félévente
A gyakorlaton való részvétel kötelező.
Az értékelés módja: A gyakorlat félévkor beszámolóval zárul. A félév során végzett szolgálatokról táblázatban adott rövid összefoglalás alapján. Értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan
megfelelt). Az értékelés kiválóan megfelelt, ha a hallgató rendszeresen három vagy annál több természetes
szolgálatban, vagy rendszeresen legalább kettő szellemi szolgálatban, vagy egy szellemi és legalább egy
természetes szolgálatban vesz részt.
Ha a fentieknél kevesebb szolgálatban vesz részt a hallgató, az értékelés: megfelelt. Nem felelt meg kerül
bejegyzésre, ha a hallgató semmilyen szolgálatban nem vesz részt.
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 I-III.
Németh Sándor: Jézus Krisztus követése I-II.
Németh Sándor: Hogyan tudsz Jézus Krisztus tanítványává válni? (2005. július 17.)
Németh Sándor: Imádkozás (tanítássorozat 2007. 04. 25 – 2007. 06. 20.)
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: A bibliai alapokon álló istentisztelet rendtartása (2010. jan. 20.)
Németh Sándor: Elhívásunk betöltése Istennek tetsző módon (2013. aug. 04.)
Németh Sándor: Légy hiteles szolgája Istennek! (2013. okt. 06.)
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A SZENT LÉLEK AJÁNDÉKAI 12 (választható tantárgy)
Választható tantárgyként felvehető ebben a félévben A Szent Lélek ajándékai 12 (SZL12). A hallgatók a
kötelező tárgy elsajátítása után megújult programmal hallgathatják a választható tárgyat.
A tanegység kódja: SZL12
Kreditérték: 3
Előtanulmányi kötelezettségek: A Szent Lélek ajándékai 2 (SZL2)
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 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
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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

16 – A SZENT LÉLEK

GYÜMÖLCSEI 10 (választható tantárgy)

Választható tantárgyként felvehető ebben a félévben A keresztény életmód 16 – A Szent Lélek gyümölcsei
10 (HAZCS16). A hallgatók a kötelező tárgy elsajátítása után megújult programmal hallgathatják a választható tárgyat.
A tanegység kódja: HAZCS16
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta, főiskolai docens
Előadó: Németh Judit, főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Keresztény élet és szolgálat I – A keresztény életmód 2 (HAZCS2). A tantárgy korábbi neve: Házasság és család.
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 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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DOXOLÓGIA 2 (vizsgakurzus)
Amennyiben korábban a hallgató már felvette a tárgyat, ebben a félévben vizsgakurzussal teljesítheti.
A tanegység kódja: DOX2 (kötelező tárgy, vizsgakurzus)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Németh Judit főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Doxológia 1 (DOX1) teljesítése és a DOX2 előadások hallgatása, félév végi
aláírás megszerzése.
Meghirdetés gyakorisága (választható tantárgy): két-három évente, a második félévben
Meghirdetés gyakorisága (vizsgakurzus): évente, a második félévben.
A vizsgakurzus félévkor tantárgyi záróvizsgával zárul. A két félév tananyagából a hallgatók írásbeli vizsgán
adnak számot tudásukról. Az értékelés ötfokozatú (1-5) érdemjeggyel történik.
A választható tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Lehetséges értékelése: háromfokozatú félévközi jegy
(kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg). Félévközi követelmény: az órák látogatása.
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 Istent
magasztaló énekek születési körülményeiről, tartalmáról, előadásuk különböző módjáról, a dicséret-folyam
szerkezetéről, kiemelve a zsoltárok teológiai jelentőségét és a keresztény hívő életben betöltött szerepét,
felbecsülhetetlen értékét.
A Zsoltárok könyvének átfogó- és az egyes zsoltárok részletes tanulmányozása által a hallgatók
alkalmazható ismeretet szereznek az Istent dicsérő – az esetek többségében hangszerekkel kísért – versek
keletkezési körülményeiről, jellegzetes tulajdonságairól, mondanivalójáról, a héber verselés és az ihletett,
profetikus beszéd sajátságairól.
A zsoltárok szövegének Szent Lélek által inspirált és aktualizált magyarázata során a hallgatók egyrészt
mélyebb ismeretet szereznek Isten tulajdonságairól, cselekedeteiről, másrészt elsajátítják az Istennel való
személyes kapcsolattartás alapjait, az abban való előrehaladás lehetőségeit az élet különböző kihívásai
közepette.
A zsoltárok ó- és újszövetségi kijelentésekkel, próféciákkal történő összehasonlító elemzése során a
hallgatók olyan alkalmazható tudást és módszert sajátítanak el, mely által Istennek tetsző dicséretáldozatokat tudnak bemutatni mind egyéni-, mind közösségi szinten, azaz alkalmassá válnak Isten dicséret-,
imádás általi szolgálatára.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
 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.
Kötelező nyomtatott tananyag:
 Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
 Németh Sándor és Judit: Hálaadás. Hit Gyülekezete, Budapest, 2005.
Audio tananyag:
Németh Judit: Dávid sátora, MP3, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2016.
Kötelező audio tananyag:
Németh Judit: Az Úré a harc. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2005. április 6.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
 W. H. Bellinger, Jr.: Psalms: Readingand Studying the Book of Praises, Peabody, MA: Hendrickson
Publishers Inc., 1990.
 Tremper Longman III: How to Read the Psalms, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988.
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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 ont he 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. )
Németh Sándor: Dávid sátora (2013. november 3.)
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ÉVFOLYAMDOLGOZAT
Azoknak kell felvenni, akik még nem teljesítették.
A tanegység kódja: EVFDOL
Kreditérték: 4
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben
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.
A címbejelentő lap leadásának határideje: aktuális tanév őszi félévének harmadik konzultációja a tavaszi dolgozatleadáshoz, tavaszi félév harmadik konzultációja (április) az őszi dolgozatleadáshoz.
Formai követelmények
1. Terjedelme: 20 oldal a szükséges lábjegyzetekkel ellátva + Felhasznált irodalom
2. Főszöveg: 1,5 sortáv, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-es margók, kötelező lábjegyzetek.
3. Lábjegyzet: 1-es sortáv, Times New Roman betűtípus, 10-es betűméret.
4. 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.”).
5. A dolgozat leadásának határideje: ősszel november, tavasszal április hónap utolsó munkanapja. Amennyiben a dolgozat határidő után érkezik be a Tanulmányi osztályra, a jegy a következő félévben
kerül bejegyzésre.
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Az évfolyamdolgozat szerkezete
1. Címlap: ÉVFOLYAMDOLGOZAT, cím, szerző neve, intézmény (Szent Pál Akadémia), szak (Teológia
mesterképzési szak), évszám
2. Tartalomjegyzék
3. Előszó: a témaválasztás indoklása - időszerűsége, érdekessége, a kérdés megközelítése, a dolgozat módszere, honnét hova akar eljutni. (Évfolyamdolgozatnál: 1 oldal, Szakdolgozatnál: 1,5-2 oldal)
4. Bevezetés: bevezetést a témák többsége nem igényel. (Bevezetés akkor szükséges, ha a téma olyan jellegű
felvezetést igényel, amely nem tartozik szorosan a dolgozat tárgyához, de felvázolása mégis elengedhetetlen. Pl.: valaki a Galatákhoz írt levél exegézisét készíti el. Ebben az esetben lehet egy bevezetés, ahol bemutatja a levél keletkezésének körülményeit stb.) A Bevezetés terjedelme kb. 3-5 oldal.
5. A téma kifejtése (a témától függő tagolással): 15-20 oldal, megfelelő főcímekkel és alcímekkel, melyek
számozva vannak.
6. Összefoglalás (Konklúzió / Utószó / Összegzés címeken lehetséges): 1-2 oldal (Honnét hova jutott el a
kutatás, a dolgozat egyes fejezetei konklúzióinak áttekintése és összegzése, végkövetkeztetés.)
7. Felhasznált irodalom
8. Függelék: ide kerülnek az esetleges mellékletek, melyet azonban a témák többsége nem igényel.
A hivatkozásokat, idézeteket a szakdolgozati útmutatóban foglaltak szerint kell elkészíteni.
9. 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, 2016 2017 1.pdf Elérhető elektronikusan a Neptun rendszer
belépő képernyőn (https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx) 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 (hanganyagok).
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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SZAKDOLGOZATI

PROSZEMINÁRIUM SZAK- VAGY ÉVFOLYAMDOLGOZAT ÍRÁSHOZ

2 –

Választható tantárgy (összefoglaló leírás, ld. az egyes oktatók programjait a választható tárgyak között)
A tantárgy kódja: SZDPRO2
Előtanulmányi kötelezettségek: Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus
Oktató: választható
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben.
Óraszám: félévente 2-4 konzultáció az oktató által megjelölt időpontban (levelezős konzultációk idején),
illetve az oktatóval való egyéni egyeztetés alapján.
A félévi aláírás feltétele: az oktatók által meghatározott követelmények teljesítése.
Az értékelés módja: a szeminárium félévkor félévközi beszámolóval, háromfokozatú értékeléssel zárul. A
jegy kialakításának módját a választott oktató határozza meg.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák:
A proszeminárium célja a címbejelentőt leadott hallgatók számára megfelelő segítségnyújtás az
évfolyamdolgozat / szakdolgozat elkészítéséhez, illetve a címbejelentőt le nem adott hallgatók eljuttatása a
témaválasztáshoz, majd a dolgozat elkészítéséhez.
A proszeminárium elvégzése hozzájárul a tudományos munka, kutatás megkezdéséhez szükséges alapvető
ismeretek elsajátításához, a teológia tudományrendszerében való forráskutatásra való és a tudományrendszer
szisztematikus feldolgozására való alkalmasság kialakulásához.
Rövid tantárgyprogram:
A Szakdolgozati proszeminárium tantárgy a kisebb csoportokban folyó évfolyamdolgozati /
szakdolgozati felkészítést szolgálja.
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SZAKDOLGOZATI PROSZEMINÁRIUM SZAK- VAGY ÉVFOLYAMDOLGOZATÍRÁSHOZ 2 – FINTA
SZILVIA
(Választható tantárgy levelező tagozaton)
A tantárgy kódja: SZDPRO2
Előtanulmányi kötelezettségek: Tantárgyfelelős és oktató: Finta Szilvia adjunktus
Kreditérték: 3
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben.
Időpont: konzultációk alkalmával szombaton 1110 – 1235
Óraszám: félévente 2-4 konzultáció az oktató által megjelölt időpontban (levelezős konzultációk idején).
Résztvevők száma: max. 10 fő
A félév során teljesítendő követelmények: a kiválasztott szakdolgozati témához szakirodalom-gyűjtés,
témavázlat és tartalomjegyzék elkészítése és legalább egy fejezet megírása.
Az értékelés módja: a dolgozat egy adott részének megírása, majd megadott szempontok alapján újraírása –
az újraírt változat kerül értékelésre. A szeminárium félévkor háromfokozatú minősítéssel zárul (nem felelt
meg, megfelelt, kiválóan megfelelt).
A tárgy teljesítéséhez a szakdolgozatból 5 oldalnyi részletet kell leadni április 9-ig. A javasolt javításokkal
újbóli leadási határidő: május 5. A jegyszerzéshez mindkét verziót el kell készíteni!
Az oktató által megadott szakdolgozati témák, témakörök:
Megbeszélés alapján egyeztetett témák.
A szeminárium célja, programja:
A szemináriumok célja a szakdolgozati és/vagy évfolyamdolgozati címbejelentőt leadott hallgatók számára
megfelelő segítségnyújtás a szakdolgozat elkészítéséhez, a címbejelentőt le nem adott hallgatók eljuttatása a
témaválasztáshoz, majd a szakdolgozat elkészítéséhez.
A konzultációk során a szemináriumra jelentkezők dolgozatait vesszük sorra, a legközelebbi konzultációra
pedig el kell készíteni egy-egy feladatot, amit közösen megtárgyalunk, így a hallgató a félév során folyamatosan arra kényszerül, hogy dolgozatával foglalkozzék, s ne hagyja az utolsó pillanatra.
Ajánlott irodalom:
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006.
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Bp.,
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth, Bp., 2002.
Útmutató a héber nyelvű Ószövetség tanulmányozásához szükséges legfontosabb kézikönyvek használatához. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp., 2006.
Külföldi hallgatók számára a SZPA könyvtárában angol nyelven hozzáférhető könyvek:
Kane, Thomas S.: The New Oxford Guide to Writing. Oxford University Press, New York, Oxford, 1994.
McClain – Molly – Roth, Jacqueline D.: Writing Great Essays. McGraw-Hill, USA, 1999.
Rossiter, Jill: The College Guide to Essay Writing. DW Publishing Co., USA, 2006.
Shiach, Don: How to write essays? How To Books Ltd., Begbroke, Osford, 2009.
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SZAKDOLGOZATI PROSZEMINÁRIUM SZAK- VAGY
GRÜLL TIBORNÉ (Választható tantárgy nappali tagozaton)

ÉVFOLYAMDOLGOZATÍRÁSHOZ

2 –

A tantárgy kódja: SZDPRO2
Előtanulmányi kötelezettségek: Kreditpont: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus
Oktató: Grüll Tiborné adjunktus
Meghirdetés gyakorisága és köre: évente a III., IV., V. év nappali tagozat számára.
A félévi aláírás feltétele: a meghatározott követelmények teljesítése.
Az értékelés módja: A szeminárium félévkor beszámolóval zárul, háromfokozatú értékeléssel. A félév során teljesítendő követelmények: tartalomjegyzék és egy fejezet elkészítése.
Az oktató által megadott szakdolgozati témák, témakörök:
Ószövetségi és/vagy újszövetségi exegézis; bibliafordításhoz kapcsolódó témák, pl. magyar vagy idegen
nyelvű bibliafordítás története; valamely ószövetségi könyv lefordítása.
A szeminárium programja:
A dolgozat formai, tartalmi követelményeinek tisztázása. Segítség a témaválasztásban. Önálló munkaként a
választott témakörhöz tartalomjegyzék kidolgozása; egy fejezet megírása; mindezek közös megbeszélése az
órákon.
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SZAKDOLGOZAT (Kötelező tanegység)
A tanegység kódja: SZAKDOL18
Kreditpont: 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. az Egységes útmutató az évfolyamdolgozatok,
szakdolgozatok leadásához és a záróvizsgához (kötelező tananyag) 2017 18.pdf 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. az Egységes útmutató az évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok leadásához és a záróvizsgához (kötelező tananyag) 2017 18.pdf
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. Amenynyiben 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.
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.
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Címleadás
A szakdolgozat címleadásának határideje legkésőbb az utolsó tanévben a nyári záróvizsga-időszakra 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. az Egységes útmutató az évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok leadásához és a záróvizsgához (kötelező tananyag) 2017 18.pdf
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), összefoglalás (konklúzió)
5. Irodalmi hivatkozások jegyzéke (esetleg mellékletek)
6. 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”
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 megtekinthetők, 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.
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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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