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Fundamentális teológia
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Teremtés és bűnbeesés
A lelkiismereti kor és a vízözön
Ábrahám, Izsák és Jákób élete
A Törvény
Józsué és a bírák kora
A királyság kezdetei: Saul, Dávid, Salamon (és könyveik)
A próféták kora az ország kettészakadásától a babiloni fogságig
Helyreállítás a babiloni fogság után
A templom és a zsinagóga intézményének kialakulása és működése az intertestamentális korban
és Jézus idejében
Zsidó vallási pártok és egyéb szellemi irányzatok kialakulása és újszövetségi vonatkozásai
Az evangéliumok keletkezése, szerzői, címzettjei, alapkoncepciói
Jézus szolgálatának időrendje, főbb szakaszai
Az Egyház megszületése, Pünkösd és az azutáni események – az Apostolok Cselekedeteinek
áttekintése
Pál missziós útjai
Páli levelek
A zsidó–keresztény levelek
Péter második levele, Júdás levele, János levelei és a Jelenések könyve
A Szentírás; az Isten Igéje; az Ige földi megjelenési formái; a logosz és a rhéma
Isten személye; a Szentháromság
Szövetségek és korszakok
A keresztségek
A test feltámadása és az örök ítélet
A megtérés és a hit
Az angyalok; a Sátán bukása; a démonok
A megigazulás és az újjászületés
A megváltás és az engesztelés; az úrvacsora
Izrael, a nemzetek és az egyház
Az ember, mint teremtett lény
Az ember bukása és annak következményei
A lelkiismeret és működése
A szív
Az elme
Az akarat és az érzelem
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Ószövetség

A vastagon szedett tételekből (62-111) a főiskolai záróvizsgán nem kell számot adni.
Kiegészítő mesterképzősöknek, ha még nem tettek főiskolai záróvizsgát, az egész
tételsorból (1-111) kell vizsgázni.
Azoknak a kiegészítő mesterképzősöknek, akik tettek főiskolai záróvizsgát, csak a
vastagon szedett tételekből (62-111) kell vizsgázni.
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A nyelv és a beszéd eredete, meghatározása. A beszéd képessége és az istenképűség. A beszéd
szerepe a bűnbeesésben (1Móz 3:1-5). A beszéd és nyelv szerepe a bábeli toronyépítésben. Az
egynyelvűség megosztása és a nemzeti nyelvek jelentősége (1Móz 11:1-9).1
A beszéd három lehetséges forrása Simon Péter beszéde alapján (Mt 16:13-23). A nyelv, mint
közösségteremtés a szellemi és az anyagi világgal. Építés és rombolás a beszéddel (Jób 15:2-6; Zsolt
57:5; 109. zsoltár).
A beszéd hatalma és hatása az egyéni életre (Péld 13:2-3; 18:20-22; 21:23).
Jézus Krisztus tanítása a nyelvről és beszédről (Mt 12:34-37). Jakab levele hasonlatai a nyelvről (Jak
3:3-12). A szentségtelen, üres beszédek veszélye (1Tim 6:20-21).
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A karizmatikus teológia tételekben a részleteket és az igehelyeket csak a felkészüléshez adjuk meg, a záróvizsgán
kihúzott tételeken nem. A kihúzott tételeken a vastagon szedett részek szerepelnek majd.
1
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Karizmatikus teológia

Az igazi egyház bibliai ismérvei
Az egyetemes, illetve a helyi egyház, egymáshoz való viszonyuk, illetve az egyes helyi egyházak
egymáshoz való viszonya
Az egyházra alkalmazható minták az Ószövetségből
Az egyház vezetésének módjai, a történelem során kialakult különféle egyházi képződményekben
megvalósuló vezetési formák. Az egyházvezetés szentírási mintája. A bibliai minta és a
történelmileg kialakult rendszerek összehasonlítása
A szolgálati ajándékok
A presbiter és a püspök szavak eredete, a presbitérium feladatai, illetve a presbiterekre vonatkozó
bibliai követelmények
A diakónusi hivatal eredete, rendelése, a diakónusok szolgálati területe, a diakónusokkal szemben
támasztott bibliai követelmények
Messiási zsoltárok (pl. 2. 22. 45. És 110. Zsoltárok)
Messiási próféciák a zsoltárokban (pl. 8. 16. 24. 40. 69. 72. És 88. Zsoltárok)
Isten, mint Teremtő, Pásztor, Szabadító és Bíró a zsoltárokban (pl. 8. 18. 23. 75. 76. És 104.
Zsoltárok).
A könyörgő zsoltárok sajátosságai. Hogyan tanítanak ezek a zsoltárok nehéz helyzetekben
imádkozni? (pl. 3–7. 31. Zsoltárok, valamint kiemelten a 34. És 52. Zsoltárok)
Tanítás a zsoltárokban (pl. 1. 15. 49. És 73. Zsoltárok).
A Grádicsok énekei (120–134. Zsoltárok)
Hálaadás, dicséret, imádás (pl. 33. 81. 95. 100. És 150. Zsoltárok)
A kijelentés ajándékai ó- és újszövetségi példákkal
A beszéd ajándékai ó- és újszövetségi példákkal
Az erő ajándékai ó- és újszövetségi példákkal
Útmutatások a Szent Lélek ajándékaival kapcsolatban az 1. Korinthusi levél 12:1–11 versekben és
az 1. Korinthusi levél 14. Részében
Krisztus preegzisztenciája
Krisztus istenségét bizonyító ószövetségi próféciák
Krisztus genealógiája az ószövetségi próféciák alapján
Krisztus származásáról, születési helyéről, szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról szóló
ószövetségi kijelentések
Jézus Krisztus tanításának módszerei
Különböző eszkatológiai felfogások (zsidó, keresztény, katolikus stb.)
A 70 évhét és értelmezése
A hét gyülekezet, a szakadás és a véget megelőző jelek
Az utolsó évhét és a nagy nyomorúság
Az ezeréves királyság
Az örökkévalóság napja
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Az etika fogalma, a jó és a rossz bibliai meghatározása. Az ember, mint erkölcsi lény.
A bűn eredete és bejövetele az emberiség életébe. A bűn egyetemes következményei. A bűn
definíciója, a bűnt jelölő héber és görög szavak.
Noé korának erkölcsi állapota. Ábrahám, Izsák, Jákób és József élettörténetének tanulságai.
A törvényadás és a tízparancsolat. A törvény lényege Jézus Krisztus szerint.
A tízparancsolat első négy parancsolatának magyarázata.
Az V – X. parancsolat magyarázata.
Jézus Krisztus Hegyi beszéde, mint az erkölcsi jó fundamentuma. Az aranyszabály. A
megbocsátás.
Az Apostolok cselekedeteinek főbb etikai üzenetei. Az utolsó időkre vonatkozó erkölcsi
üzenetek az Újszövetségben.
Újszövetségi bűnkatalógusok. A bűnvallás jelentősége és gyümölcsei a hívő életében.
Az animizmus (sámánizmus, rituális-analógiás mágia, boszorkányság) világnézete.
A babilóni vallás
Az egyiptomi vallás
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Bibliai etika
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Kommunikációs formák a Bibliában. A hirdetés, kihirdetés terminológiája. A héber kar'a és a görög
kérüsszó (= lat. predicare= prédikálni). A hírnök (kérüx) szerepe az újszövetségi korban. A kérügma, a
kihirdetés tartalma és példái: az egek (Zsolt 19:2); Jónás próféta (Jón 3:2), Keresztelő János (Lk 3:18).
A tények hirdetése a gadarénus által (Mk 5:20). Péter apostol beszédei (pl. Csel 4:2). Pál apostol
igehirdetése, a keresztről szóló beszéd jellege – logosz – a bölcselkedéssel szembeállítva (1 Kor 1:1718).
Az evangélium hirdetése. Jézus Krisztus programbeszéde (Lk 4:18-19). A hirdetés és az üdvözítő
hit; a hirdető viszonya az evangéliumhoz (Rm 10:8-13). Az evangélium hirdetésének terminológiája
(angeló: hírt hozni, eu+ angeló, euangelidzomai: jó hírt hirdetni). Filep Samáriában (Csel 8:4-12). Az
evangélium hirdetése jóakaratból, eredeti tisztaságában (Fil 1:15-17).
Péter apostol beszédei. Pünkösdi igehirdetése (Csel 2:22-40) Beszédek a nép és a fejedelmek előtt a
sánta gyógyulása miatt (Csel 3:12-26; 4:8-13). Evangéliumhirdetés Kornéliusz házában (Csel 10:3444).
Pál apostol beszédei. Az igehirdetés példái a hallgatóság kulturális hátterének figyelembevételére,
a beszélő és a hallgatóság közötti közösségteremtésre. Beszéd Antiókhiában (Csel 13:16-41), és
Lisztrában (Csel 14:15-18). Athéni beszéd az Areopáguson (Csel 17:22-34). Búcsúbeszéde az efézusi
vénekhez (Csel 20:17-38)
A mondat és a mondás. A logion. A logion szerepe a beszédben és az igehirdetésben. Az Írás
magyarázata a szöveghűségre és a szövegösszefüggésre tekintettel.
A Hegyi beszéd elemzése (Mt 5-7). Jézus Krisztus mezei prédikációja (Lk 6) és összehasonlítása a
Hegyi beszéddel (Mt 5-7). A két beszéd közötti különbség magyarázata.
A búcsúbeszéd jellege, célja, üzenete és hangvétele Mózes és Sámuel búcsúbeszédében (5Móz 32;
1Sám 12).
Jézus búcsúbeszéde tanítványaihoz (Jn 14-16).
Pál búcsúbeszéde Milétoszban az efézusi vénekhez (Csel 20:17-38). A két beszéd tartalmi
ismertetése a búcsúbeszédek sajátos jellege és mondanivalója szempontjából.
A vádbeszéd jellege és célja. Jézus Krisztus vádbeszéde a farizeusokkal szemben. A „jajmondások”. A polémia (vita), a dialógus (párbeszéd) és a vádbeszéd közötti különbség. A vádbeszéd
és a védőbeszéd felépítésének különbsége. Fokozatosság és konklúzió kimutatása István beszéde
alapján (Csel 7).
A hitvédelem (apologetika) csírái a Bibliában. „Apologeomai” (Lk 12:11 - 12:12; Lk 21:14-15). A hit
védelme a támadásokkal és a rágalmazással szemben (Mt 5:10-12; Jn 8:44). Pál Athéni beszéde a
materialista és sztoikus filozófia ellen (Csel 17:22-34). A leghíresebb keresztény apologéták módszere
az ókorban (Jusztinosz, Tertullianusz, Alexandriai Kelemen, Origenész és Augustinus) és ellenfeleik. A
hamis vádak visszautasítása, a keresztény hit és életvezetés védelme a kor érvanyagának megfelelően
régen és ma.
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A kanaániták vallása
Az indiai vallások és filozófiák (bráhmanizmus, buddhizmus, hinduizmus)
A taoizmus
A konfucianizmus
A zoroasztrianizmus
Az ógörög és római vallás
A görög filozófia (A görög filozófia istenképe. A platonizmus. A hellénisztikus filozófiák:
epikureizmus, sztoicizmus, szkepticizmus, cinizmus.)
Az ókeresztény kor
Apológia az ókeresztény korban
A posztbiblikus judaizmus
Az iszlám
A hit, a természettudományos világnézet és a történettudomány viszonya (a bibliakritika
kritikája) (csak írott jegyzet alapján)
A klasszikus istenérvek (csak írott jegyzet alapján)
Jézus feltámadásával kapcsolatos hamis elméletek (csak írott jegyzet alapján)
A New Age (csak írott jegyzet alapján)
Szövetségi teológia és diszpenzácionalizmus különbsége
A millenarizmus (khiliazmus) fogalma
Posztmillennizmus
Amillennizmus
Premillennizmus
A Jelenések könyvének különböző értelmezései (preterista, idealista, historista, futurista) és
ezek kapcsolata a poszt-, pre- és amillennista elméletekkel
Az elragadtatás időpontjával kapcsolatos teológiák (pre-, mid- és poszttribulációs elméletek)
Az utolsó évhét eseményei a Jelenések 5–19. fejezetei és más prófétai kinyilatkoztatások
alapján
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