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A 2018/2019-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:

2019. február 4. hétfő – május 10. péntek
2019. április 2.
2019. április 23 – 26.
2019. május 6 – 10.
2019. május 13 – június 19.
2019. június 20 – 22.

A konzultációk tervezett időpontjai a 2. félévben:

2019. február 8 – 9.
2019. március 1 – 2.
2019. április 5 – 6.
2019. május 3 – 4.

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):

2019. október 15.2
2019. március 18.3 hétfő
2019. március 18. hétfő
2019. május 6 – június 7.
2019. május 2 és 31 között
2019. május 2 – 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 konzultációig meghosszabbítható.
1

3

TANULMÁNYI KÉRELMEK, JELENTKEZÉSEK LEADÁSI,
TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

tagozat (munkarend)váltási kérelmek leadásának határideje a második félévre vonatkozóan
tagozat (munkarend)váltási kérelmek elbírálásának határideje a második félévre vonat2019. február 14. 12 óra
kozóan
2019. február 15.
bejelentkezés, szüneteltetés, tárgyfelvétel határideje a második félévben
2019. február 18.
szociális ösztöndíj kérelmek leadásának határideje
2019. február 18.
kedvezményes (egyéni) tanrend kérelmek leadásának végső határideje
2019. március 13.
szüneteltetés bejelentésének végső határideje a második félévben (késedelmi díjfizetés
12 óra
mellett)
2019. március 14.
bejelentkezés végső határideje a második félévben (késedelmi díjfizetés mellett)
tárgyfelvétel (tárgyleadás) végső határideje a második félévben (késedelmi díjfizetés
2018. március 14.
mellett)
4
2019. március 18.
szakdolgozat leadási határidő a nyári vizsgaidőszakra
2019. március 18.
jelentkezési határidő a nyári záróvizsga időszakra
2019. április 1.
szakdolgozati címbejelentés téli záróvizsga időszakra
2019. április 5-6.
évfolyamdolgozati címbejelentő lap leadási határideje (őszi leadással)
2019. április 30.
évfolyamdolgozat leadási határideje tavasszal
szakdolgozatvédés (az abszolutóriumhoz szükséges a szakdolgozat leadása, megvédése
2019. május
is)
államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjas képzésre való átsorolási kérelmek le2019. június 22.
adási 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
2019. június 28.
számáraHiba! A könyvjelző nem létezik.
államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjas képzésre való átsorolási kérelmek elbí2019. július 1.
rálásának kezdete
kevés kredit megszerzése miatt önköltséges/költségtérítéses képzésre való átsorolásról
2019. július 31.
szóló döntés határideje; átsorolásról való döntés határideje, ha az állami ösztöndíjas viszszavonja nyilatkozatát a képzés feltételeinek vállalásáról
2019. február 14. éjfél

4

Indokolt esetben kérelemre legfeljebb az áprilisi konzultációig meghosszabbítható.
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TEOLÓGIA EGYSÉGES OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT
2018/2019-AS TANÉV II. évfolyam 2. félév
MEGHIRDETETT KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK
Tantárgy,tantárgyfelelős (tf), előadó (ea)
KreditVizsgaforma
gyakorlatvezető (gyv.)
pont
Karizmatikus teológia 4
Beszámoló
KARTEOL4 tf.: Grüll Tibor
3
(3 fokozatú)
ea.: Németh Sándor
Ószövetségi írásmagyarázat 2
tf.: Hack Márta
Kollokvium
OSZ2
3
ea.: Szöllősi Tibor
Újszövetségi írásmagyarázat 2
tf.: Flaisz Endre
Kollokvium
USZ2
3
ea.: Surjányi Csaba
Fundamentális teológia 2
Beszámoló
tf.: Hack Péter
FT2
3
(3 fokozatú)
ea.: Surjányi Csaba
Bibliai antropológia 2
Beszámoló
tf.: Hack Péter
BA2
2
(3 fokozatú)
ea.: Flaisz Endre
Egyháztan 2
Beszámoló
tf.: Hack Péter
ET2
2
(3 fokozatú)
ea.: Mészáros István
Teológia 1 szigorlat
TEOL1SZIG
Szigorlat
1
(FT, BA, ET)
Beszámoló
Krisztológia 2
KR2
3
tf. és ea.: Ruff Tibor
(3 fokozatú)
Bibliai etika (Zsidó-keresztény erkölcstan) 4
Kollokvium
ETIK4
3
tf. és ea.: Hack Péter
Bibliai történelem 26 (nappali tagozat)
Kollokvium
BT2
2
tf. és ea.: Grüll Tibor
Óhéber nyelv és exegézis 2
tf.: Grüll Tiborné
Gyakorlati jegy
HEB2
2
ea.: nappali tagozat: Finta Szilvia, levelező
tagozat: Hack Márta
Ógörög nyelv és exegézis 2 / New Testament
Greek Language and Exegesis 27
Gyakorlati jegy
GOR2
2
tf.: Tóth Eszter
ea.: Grüll Tiborné
Keresztény élet és szolgálat I – Retorika 28(leBeszámoló
RET2
velező tagozat)
2
(3 fokozatú)
tf.: Rugási Gyula, gyv.: Tóth Géza
Gyakorlati jegy
Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 4
BEV4
1
tf. és gyv.: Nasinszky Péter
(5 fokozatú)
Kód

Heti/havi óraszám5
Elmélet Gyakorlat
előadássorozat
2/2

2/2

3/2

2/2

2/2
vizsgakurzus
2/2
2/2
2

3/2

3/2

-/2
2/2

A mintaterv szerint teljesítendő kreditszám ebben a félévben: 30 (teljesítése nappali tagozaton feltétele a
tanulmányi ösztöndíj odaítélésének).

Heti óraszám: nappali tagozaton/havi óraszám: levelező tagozaton.
A Bibliai történelem 2 ebben a félévben II. évfolyamon csak nappali tagozaton meghirdetve.
7
A New Testament Greek Language and Exegesis 2 órák hallgatásával az Ógörög nyelv és exegézis 2 angolul is teljesíthető.
Csak nappali tagozaton meghirdetve.
8
A Retorika 2 ebben a félévben II. évfolyamon csak levelező tagozaton meghirdetve.
5
6

5

Minimálisan teljesítendő kreditszám (állami támogatott/állami ösztöndíjas képzésben maradáshoz): 18 és
2,5-es tanulmányi átlag9.
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 a 2-es kódú
tárgyat):
Kód
SZL4

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó (ea.), KreditVizsgaforma
gyakorlatvezető (gyv.)
pont
Beszámoló
A Szent Lélek ajándékai 4
tf: Hack Márta
(3 fokozatú)
3
ea.: Németh Judit

Heti/havi óraszám10
Elmélet
Gyakorlat
előadássorozat

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

SZDPRO2

Tantárgy,tantárgyfelelős (tf), előadó (ea) KreditVizsgaforma
gyakorlatvezető (gyv.)
pont
Szakdolgozati proszeminárium 2 (választható tantárgy)
Beszámoló
3
tf.: Finta Szilvia
ea.: választható

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

Meghirdetett vizsgakurzus:11
Kód

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

DOX2

Doxológia 2 – vizsgakurzus
tf.: Hack Márta
ea.: Németh Judit

Heti/havi óraszám1

Kreditpont

Vizsgaforma

Elmélet

3

Tantárgyi
záróvizsga

vizsgakurzus

Gyakorlat

12

Tanulmányaikat 2016-ban vagy azután kezdők számára.
Heti óraszám: nappali tagozaton/havi óraszám: levelező tagozaton.
11
A vizsgakurzust azon hallgatóknak kell felvenniük, akik már hallgatták az előadásokat egy előző tanévben, de még nem
vizsgáztak a tárgyból.
9

10

12
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TANTÁRGYLEÍRÁSOK (KÖTELEZŐ TÁRGYAK, 2. TAVASZI SZEMESZTER)
KARIZMATIKUS TEOLÓGIA 4 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KARTEOL2
Előtanulmányi kötelezettségek: KARTEOL1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Grüll Tibor, főiskolai tanár
Előadó: Németh Sándor, főiskolai tanár
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Előadássorozatok a félév közben közzétett időpontokban.
Nappali és levelező tagozatosok számára az előadások látogatása kötelező.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul (félévközi jegy 3 fokozatú minősítéssel). Követelmény: részvétel az órákon. 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 örökkévalóság helyszínei című, 2014-ben elhangzott előadás vázlatpontjai igehelyekkel
Németh Sándor: Csodák és jelek. Csodakorszakok a Bibliában. Tételek és előadásvázlat,
2016/2017
Kötelező tananyag:
Szent Biblia (ford.: Károli Gáspár), valamint az előadásban megadottak.
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A SZENT LÉLEK AJÁNDÉKAI 4 (választható tantárgy)
Választható tantárgyként felvehető ebben a félévben A Szent Lélek ajándékai 4 (SZL4). A hallgatók
a kötelező tárgy elsajátítása után megújult programmal hallgathatják a választható tárgyat.
A tanegység kódja: SZL4
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). Követelmény: részvétel az órákon.
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 jegyzet:
A Szent Szellem ajándékai. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2013.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Derek Prince: A Szellem ajándékai. Budapest: Új Spirit, 2008.
8

Dennis és Rita Bennett: A Szentlélek és Te. k.n., é.n.
Benny Hinn: A kenet, Budapest: Hit Gyülekezete, 1992
Benny Hinn: Jó Reggelt, Szent Lélek, Budapest: Hit Gyülekezete, 1991
Kathryn Kuhlman: A Szentlélek ajándékai, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Kevin Conner: A Szent Szellem személye, k.n., é.n.
Lester Sumrall: Életem, Budapest: Hit Gyülekezete, 2004
Paul Yonggi Cho: Negyedik dimenzió, Budapest: Poligon Szövetkezet, 1988
Paul Yonggi Cho: Szent Lélek, támogató útitárs, Budapest: Hit Gyülekezete, 1992
Reinhard Bonnke: A Szellem erejével, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Rodney M. Howard-Browne: Isten érintése, Budapest: Hit Gyülekezete, 1995
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Kenneth E. Hagin: Gifts of the Holy Spirit: Unlocking the Mystery to Spiritual Gifts, Tulsa, OK:
Kenneth Hagin Ministries, 2006
Kenneth E. Hagin: The Holy Spirit and His Gifts, Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 2006
Kenneth E. Hagin: The Gift of Prophecy, Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1989
Max Turner: The Holy Spirit and Spiritual Gifts: in the New Testament Church and Today,
Peabody, MA: Hendrickson Publishing, 1998
Jack Hayford, John Wimber, Reinhard Bonnke: The Gifts of the Spirit, Altamonte Springs, FL:
Creation House, é.n.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Judit: A Szent Lélek ajándékai I., II., III. sorozat (A SZPA Könyvtárában hallgatható meg)
Németh Sándor: Az élet szelleme és a lelkiismeret (2010. május 22.)
Német Sándor: Isten országának ereje (2010. május 23.)
Németh Sándor: Szent Szellemmel való betöltekezés feltételei (2010. június 09.)
Németh Sándor: A Szentlélekben és tűzben való alámerítkezés (2011. június 11.)
Németh Sándor: Szellemmel való imádkozás (2011. november 30.)
Németh Sándor: A természetfelettiről szerzett ismeretek helyes megítélése (2012. február 26.)
Németh Sándor: Szellemek megkülönböztetésének képessége (2012. március 11.)
Németh Sándor: Szellemek megítélésének ajándéka (2012. november 17.)
Németh Sándor: Mi a különbség a prófécia és a jóslás között? (2013. április 28.)
Németh Sándor: A prófétai beszéd és a jóslás közötti ellentétek (2013. május 5.)
Németh Sándor: Szent Szellem megnyilvánulásai (2013. október 16.)
Németh Judit: Az Úr öröme (2013. november 10.)
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ÓSZÖVETSÉGI ÍRÁSMAGYARÁZAT 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: OSZ2
Előtanulmányi kötelezettségek: Ószövetségi írásmagyarázat 1 (OSZ1)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Szöllősi Tibor tanársegéd
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben. Az előadások látogatása kötelező.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A szóbeli vizsga értékelése ötfokozatú (1-5)
érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a teljes Szentírás és a bibliai tanítások, a teológia
tudományrendszerének megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához.
A második félévben folytatjuk az ószövetségi könyvek áttekintését spirituális üzeneteik
szempontjából, a történeti kontextuson túlmenően most már különös tekintettel az átfogóbb
üdvtörténeti összefüggésekre is, kitérve egyszersmind – Isten örökérvényű Igéje tanulmányozásáról
lévén szó – az újszövetségi hívő számára ma aktualizálható vonatkozásokra is.
Ajánlott irodalom:
Henry, Brown, Clarke: The Bethany Parallel Commentary On The Old Testament, Bethany
House Publishers, 1985
Harris, Archer, Waltke: Theological Wordbook of The Old Testament, Moody Press,1980.
Youngblood: The Heart of Old Testament, Baker, 1998.
Kaiser: Toward An Old Testament Theology, Zondervan, 1991.
Waltke: An Old Testament Theology, Zondervan, 2011.
John Rea: Charisma’s Bible Handbook On The Holy Spirit, Creation House,1988.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: A nagy Exodus előtti idők jelei (2010. február 27.)
Németh Sándor: Bábel tornya (2010. június 27.)
Németh Sándor: Jóel könyve (2011. február 23.)
Németh Sándor: A pészach fontos eseményei (2011. április 23.)
Németh Sándor: Káin történetének tanulságai (2012. augusztus 29.)
Németh Sándor: A kürtzengéstől az engesztelés napjáig 1-2. (2013. szeptember 8, 11.)
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ÚJSZÖVETSÉGI ÍRÁSMAGYARÁZAT 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: USZ2
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Flaisz Endre adjunktus
Előadó: Surjányi Csaba tanársegéd és meghívott előadók
Előtanulmányi kötelezettségek: Újszövetségi írásmagyarázat 1 (USZ1)
Meghirdetés gyakorisága: kétévente, a második félévben.
Félévi aláírás feltétele (a vizsgára bocsátás feltétele): az előadások többségének látogatása. Az
előadások látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással: 2, igazolás nélkül: 1.
Az értékelés vizsgajegy formájában ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik. A tantárgy félévkor
kollokviummal zárul.
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele: szóbeli beszámoló.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Ebben a félévben János evangéliumával foglalkozunk. Az evangéliumból elsősorban nem az eseményeket, hanem Jézus beszédeit helyezzük előtérbe.
Szintén ennek a félévnek a keretein belül tárgyaljuk az Apostolok cselekedeteinek könyvét, amelyen
belül kiemelten foglalkozunk Péter, illetve Pál apostolok prédikációival.
Témakörök:
1. János evangéliuma I.: Jézus, Isten Fia
2. János evangéliuma II.: Újjászületés
3. Vagyok mondások 1. Élet kenyere
4. Vagyok mondások 2. Világ világossága
5. Vagyok mondások 3. Jó pásztor + Juhok kapuja
6. Vagyok mondások 4. Út, valóság, élet
7. Vagyok mondások 5. Feltámadás és élet + Igazi szőlőtő
8. János evangéliuma III.: A főpapi ima
9. Péter beszéde Jézus mennybemenetele után; pünkösdi prédikáció
10. Péter prédikációja az Ékes kapunál; védekezései a Szanhedrin előtt; a tanítványok imája
11. Péter prédikációja Cornelius házában; védekezése; az apostoli gyűlés
12. István védőbeszéde az Apostolok cselekedeteiben (7. f.)
13. Pál prédikációja Antiokhiában, Lüsztrában és Athénben
14. Pál búcsúbeszéde az efeszoszi presbiterekhez; védekezése az Antónia erőd lépcsőjén
15. Pál védőbeszédei a Szanhedrin, Félix és Festus előtt; római beszéde (22 – 28. fejezetek)
A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a teljes Szentírás és a bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező tananyagok:
Újszövetségi írásmagyarázat 2. János evangéliuma. Hallgatói óravázlatok, 2018.
Újszövetségi írásmagyarázat 2. Apostolok Cselekedetei. Hallgatói óravázlatok, 2018.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Evangélium a fontosabb fogalmak és nevek magyarázatával, Hit Gyülekezete, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2001
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében 1. A négy evangélium.
Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, é. n.
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Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében 2. Az Apostolok
Cselekedetei és az annak időszakában született apostoli levelek. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál
Akadémia, 2018.
Németh Sándor: Újjászületés. Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2005.
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FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA 2 (kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: FT2
Előtanulmányi kötelezettségek: Fundamentális teológia 1 (FT1)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Péter főiskolai docens
Előadó: Surjányi Csaba tanársegéd
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással: 2, igazolás nélkül:
1.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú minősítéssel történik. Nappali tagozaton a szorgalmi időszakban három dolgozatot is meg kell írniuk a
hallgatóknak; a beszámoló végső minősítését ezek eredményei határozzák meg.
Levelező tagozaton az a hallgató, aki az órák több mint felén jelen van és ezt a jelenléti íven aláírásával igazolja, kiválóan megfelelt minősítést kap.
A tantárgy tananyagából a Teológia 1 szigorlaton ad számot tudásáról a hallgató.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a teljes Szentírás és a bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához. A félév
végére a hallgatónak a széleskörű és a Szentírásban jól megalapozott teológiai ismereteken túl már
bizonyos fokú teológiai gondolkozással, érvelésre, vitára, apológiára való képességgel is rendelkeznie kell.
Ebben a félévben ugyancsak fundamentális jellegű, de az előző félévhez képest összetettebb teológiai ismeretek elsajátítása a cél.
A második félévben a következő témaköröket tanulmányozzák át a hallgatók:
1. Isten országa I.: Az Istenről szóló tanítás, ezen belül a Szentháromság.
2. Isten országa II.: Az angyalok; a Sátán (személye, birodalma, taktikája); a gonosz angyalok
és a démonok.
3. Isten országa III.: A hatalom; hatalom az egyházban; a szolgálati ajándékok.
4. A megváltás és az engesztelés; a megigazulás és a megszentelődés; az úrvacsora.
5. Szövetségek és korszakok. Izrael, a nemzetek és az egyház.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Fundamentális teológia 2. – 1. rész. Izrael, nemzetek, egyház. Szövetségek és korszakok.
Hallgatói óravázlatok, 2017.
Fundamentális teológia 2. – 2. rész. A Szentháromság. Isten országa. Szolgálati ajándékok. A
váltságmű. Hallgatói óravázlatok, 2017.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Derek Prince: Engesztelés. Budapest: Új Spirit könyvek, 2001.
Derek Prince: Démonok és szabadulás. Budapest: Karizmatikus klasszikusok, 2009.
K. Howard – M. Rosenthal: Az Úr ünnepei. (A páskáról szóló fejezet.) Budapest: Új Spirit Könyvek, 2010.
Kenneth E. Hagin: Szolgálati ajándékok. Budapest: Patmos Records, 2015.
Németh Sándor: A hit botránya c. tanulmánykötetből (Új Spirit könyvek, Budapest, 2001.):
Szellemi tekintély vagy varázslás
Csalók és becsapottak
Kötelező audio tananyag:
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Németh Sándor: Isten országa
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Derek Prince: Áldás és átok. Karizmatikus klasszikusok, Budapest, 2008.
Frank Hammond: Disznók a szalonban. Karizmatikus klasszikusok, Budapest, 2010.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Az engesztelő áldozat (2002. jan. 27.)
Németh Sándor: Jézus vére I. (2002. febr. 20.)
Németh Sándor: Jézus vére II. (2002. febr. 27.)
Németh Sándor: Szövetségek és korszakok a Bibliában I. (2002. aug. 25.)
Németh Sándor: Szövetségek és korszakok a Bibliában II –III. (2002. 09. 01.)
Németh Sándor: Szövetségek és korszakok a Bibliában IV – V. (2002. 09. 08.)
Németh Sándor: Szövetségek és korszakok a Bibliában VI. (2002. szept. 15.)
Németh Sándor: Szövetségek és korszakok a Bibliában VII. (2002. szept. 22.)
Németh Sándor: Szövetségek és korszakok a Bibliában VIII. (2002. szept. 29.)
Németh Sándor: Szövetségek és korszakok a Bibliában IX. (2002. okt. 06.)
Németh Sándor: Szolgálati ajándékok az egyházban (2004. aug. 20.)
Németh Sándor: Az ítélet menetrendje (2004. szept. 19.)
Németh Sándor: Az engesztelés (2004. szept. 26.)
Németh Sándor: A halottak reménysége, a feltámadás (2004. okt. 31.)
Németh Sándor: Az újjászületés és a Szent Lélek közötti különbség (2005. nov. 12.)
Németh Sándor: Hogyan leszel áldott ember (2010. március 07.)
Németh Sándor: Az úrvacsora jelentősége és tartalma (2010. április 03.)
Német Sándor: Mi történt a kereszten? (2010. április 18.)
Németh Sándor: A húsvét eredeti üzenete (2011. április 23.)
Németh Sándor: Hogyan támadnak fel a halottak (2011. május 01.)
Németh Sándor: Újraszületés (2012. február 12.)
Németh Sándor: Káin történetének tanulságai (2012. augusztus 29.)
Németh Sándor: A Szentháromsággal kapcsolatos bibliai tisztánlátás (2012. szeptember 26.)
Németh Sándor: Ádám és Jézus Krisztus öröksége közötti különbség (2013. február 10.)
Németh Sándor: Isten Igéjének megjelenési formái (2013. március 17.)
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BIBLIAI ANTROPOLÓGIA 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: BA2
Előtanulmányi kötelezettségek: Bibliai antropológia 1 (BA1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Hack Péter főiskolai docens
Előadó: Flaisz Endre adjunktus és meghívott előadók
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú minősítéssel történik. A tantárgy tananyagából a Teológia 1 szigorlaton (írásbeli és szóbeli) ad számot
tudásáról a hallgató.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához, az egyházi szolgálatra való
felkészüléshez.
A második félévben az ember főbb „részeivel” foglalkozunk: a szívről szóló bibliai igazságokat,
majd a lélek egyes területeit: az értelmet (és megújulásának szükségességét és módját), az akarat
működését és az érzelmi életet vizsgáljuk, a gyakorlati pásztori szolgálat szempontjait is figyelembe
véve.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Németh Sándor: Bibliai antropológia. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2009.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: A hit botránya c. tanulmánykötetből (Új Spirit könyvek, 2001.):
A Szent Szellemmel való betöltekezés
Hitjelenségek és a borzalom
Mi a karizmatikus kereszténység
Manifesztációk és botrány
Az életet vagy a halált osztó nyelv
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: A test lámpása a szem (2010. január 10.)
Németh Sándor: Az intuitív képesség (2010. május 21.)
Németh Sándor: Ne légy kétlelkű ember (2011. március 20.)
Németh Sándor: Isten terve a testünkkel kapcsolatban (2011. július 10.)
Németh Sándor: A nyelv hatalma (2013. június 16.)
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EGYHÁZTAN 2 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: ET2
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyháztan (ET1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Hack Péter főiskolai docens
Előadó: Mészáros István adjunktus
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: levelező tagozaton: 1 alkalom/félév, igazolással: 2
alkalom/félév; nappali tagozaton lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: 1 alkalom/félév,
igazolással: 3 alkalom/félév.
Az értékelés módja: A félévi aláírás (a félév lezárásának) feltétele az előadásokon való megfelelő
számú jelenlét, továbbá az aktuális felmérő dolgozatok megfelelő szintű teljesítése. (A hallgatók a
félév során, a nappali tagozaton 2-3 felmérőt, a levelezősök pedig 1 felmérőt írnak.) A tantárgy
félévkor beszámolóval zárul, aminek minősítését a félévközi felmérő dolgozatok eredményei határozzák meg. Az értékelése háromosztatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt). A tantárgy
tananyagából a Teológia 1 szigorlaton ad számot tudásáról a hallgató.
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele: pótfelmérő dolgozat sikeres teljesítése.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az egyházra vonatkozó átfogó, általános és alapvető teológiai kijelentések tanulmányozása.
A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához, az egyházi szolgálatra, helyi
szolgálati, egyházi közösségek vezetésére, egyházi munkakörök betöltésére, az egyház intézményrendszerében egyházvezetési, intézményirányítási és szervezési feladatok ellátására, különböző
egyházi szolgálatokra való felkészüléshez.
A második félév anyaga az egyház vezetésével, valamint a főbb szolgálatokkal kapcsolatos kérdéseket tárgyalja. Ezen belül a következő témák kerülnek részletesebb tárgyalásra: A hatalom és a tekintély az egyházban. Az egyházvezetés. Teokrácia. Egyházi képződmények. Helyi egyházak. Pluralizmus és egyszemélyi vezetés. A helyi gyülekezet vezetése, felépítése. Presbiterek és diakónusok.
Szolgálati ajándékok.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Németh Sándor: Egyháztan. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2005.
Ruff Tibor: A presbiteri követelmények exegézise. Szakdolgozat, Szent Pál Akadémia, 1998
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: A kihívott nép. (Új Exodus 2000. dec.)
Németh Sándor: A hit botránya. c. tanulmánykötetből (Új Spirit könyvek, 2001.):
A pokol erői fölött (125–208.o.), Államvallás vagy vallásos állam (435–442.o.),
A hit és a gyülekezet (481–492.o.)
Kenneth E. Hagin: Szolgálati ajándékok. Budapest: Patmos Records, 2015.
R. M. Browne: Isten érintése. (48–61.o.) Hit Gyülekezete, Budapest, 1995.
Derek Prince: Izrael és az Egyház jövője. (Klasszikus karizmatikusok) Budapest, 2004
Derek Prince: A Szellem ajándékai c. könyvből a szolgálati és a szellemi ajándékok kapcsolatáról
szóló rész (11-16. oldal). Új Spirit Könyvek, Budapest 2008.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Az egyházról I–II. (2-2 db kazetta)
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Németh Sándor: A XXI. század egyháza (2003. október 10.)
Németh Sándor: Az igazi egyház fő jellemzői I-II. (2003. október 11.)
Németh Sándor: Az egyház Krisztus teste (2004. aug. 18.)
Németh Sándor: Az egyház helyreállítása (2004. nov. 3.)
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Az egyház építésével kapcsolatos gyakorlati kérdések (2010. augusztus 22.)
Németh Sándor: A „pop-egyház” (2011. március 27.)
Németh Sándor: Mi adja az igazi egyház legitimitását? (2011. július 17.)
Németh Sándor: Ígéretek és próféciák az egyház számára (2011. október 12.)
Németh Sándor: A helyreállítás útjában álló szellemi akadályok (2011. november 13.)
Németh Sándor: Az egyház a kihívottak közössége (2012. április 25.)
Németh Sándor: Az Egyház ősmintája (2012. június 10.)
Németh Sándor: Az Egyház a társörökös (2012. június 17.)
Németh Sándor: A korai Egyház főbb jellemzői (2012. június 24.)
Németh Sándor: Az egyház apostoli jellege (2012. július 01.)
Németh Sándor: A laodiceai egyház (2013. február. 24.)
Németh Sándor: Az egyház és Izrael szövetsége (2013. június 29.)
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TEOLÓGIA 1 SZIGORLAT
A tanegység kódja: TEOL1SZIG
Kreditérték: 1
Vizsgatárgyak: Fundamentális teológia, Bibliai antropológia, Egyháztan
Előtanulmányi kötelezettségek (a vizsga letételéhez): Fundamentális teológia 2 (FT2), Bibliai antropológia 2 (BA2), Egyháztan 2 (ET2). A vizsga megkezdéséhez teljesíteni szükséges az összes
vizsgatárgy összes tanulmányi félévében előírt krediteket.
A vizsgabizottság tagjai: Surjányi Csaba, Flaisz Endre
A Teológia 1 szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész a Fundamentális teológia, a
Bibliai antropológia és az Egyháztan tantárgy két féléves tananyagát felölelő dolgozat. A szóbeli
rész a Fundamentális teológia, a Bibliai antropológia és az Egyháztan tantárgy két féléves tananyagát foglalja magába.
A szóbeli vizsgán való részvétel feltétele, hogy a hallgató az írásbeli vizsgán legalább elégséges
(2) eredményt érjen el. Amennyiben az írásbeli vizsga elégtelen lesz, azt előbb ki kell javítani és
utána lehet részt venni a szóbeli vizsgán.
Amennyiben a szóbeli vizsga lesz elégtelen, az írásbeli részt nem kell újra megismételni ebben a
vizsgaidőszakban tett vizsga esetén. Amennyiben a hallgató a szigorlatot valamelyik következő tanévben teszi le, az ebben a vizsgaidőszakban tett részvizsga érvényét veszti.
A Teológia 1 szigorlat tananyagát és a szóbeli tételsort az alábbiakban közöljük.
1. Fundamentális teológia
- A teológia
- A Szentírás
- Megtérés
- A hit fajtái
- A hit definíciója, keletkezése, jellemzői
- A hit működése, hatásai
- A vízkeresztség
- A Szent Szellemben való keresztség
- A kézrátétel
- A halál és a túlvilág kérdései
- Ószövetségi és újszövetségi kijelentések a feltámadásról
- A halottak feltámadásának menetrendje
- A történelmi ítélet
- Az örök ítélet
- A szövetségek
- A világrend és a világkorszakok
- Az ártatlanság kora
- A teremtés
- Az ember bukása; a lelkiismereti kor
- Az özönvíz; szövetség Noéval; az emberi hatalom korszaka
- Szövetség Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal
- Ábrahám áldása
- A pátriárkák kora
- Szövetség Izraellel
- A Törvény korszaka
- A Dávidi szövetség
- Az Új szövetség
- A messiási kor
18

-

Isten tulajdonságai
A Szentháromság
Az Atya
A Fiú
A Szent Szellem
Az angyalok
A Sátán
A bukott angyalok és a démonok
A megváltás
Az engesztelés
A megigazulás
A megszentelődés
A váltságmű területei
A páskabárány összehasonlítása Jézus Krisztussal
Az úrvacsora
Izrael kiválasztása, elvettetése és helyreállítása
A nemzetek kialakulása és jövője
Az egyház szerepe az üdvtervben

Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Surjányi Csaba: Fundamentális teológia – A Biblia alapvető tanításai. Ideiglenes jegyzet, Szent
Pál Akadémia, 2014.
Surjányi Csaba: Fundamentális teológia I. - Halottak feltámadása és az Örök ítélet. Ideiglenes
jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2015. VAGY Derek Prince: A Biblia alaptanításai, ötödik kötet, A
halottak feltámadása. Az örök ítélet. Karizmatikus klasszikusok sorozat, Budapest, 2003.
Fundamentális teológia 2. – 1. rész. Izrael, nemzetek, egyház. Szövetségek és korszakok. Hallgatói
óravázlatok, 2017.
Fundamentális teológia 2. – 2. rész. A Szentháromság. Isten országa. Szolgálati ajándékok. A
váltságmű. Hallgatói óravázlatok, 2017.
Kötelező olvasmányok:
Derek Prince: A Biblia alaptanításai. 1-5. kötet. Budapest: Karizmatikus klasszikusok, 2003.
Derek Prince: Az engesztelés Budapest: Új Spirit Könyvek, 2001.
Derek Prince: Démonok és szabadulás. Karizmatikus Klasszikusok, Budapest, 2009.
K. Howard - M. Rosenthal: Az Úr ünnepei (a páskáról szóló fejezet) Budapest: Új Spirit Könyvek, 2010.
Kenneth E. Hagin: Szolgálati ajándékok. Budapest: Patmos Records, 2015.
Kenneth E. Hagin: A hit, amely hegyeket mozdít. Budapest: Új Spirit Könyvek, 2009.
Kiegészítő olvasmányok:
Charles Capps: Hit és megvallás. Új Spirit Könyvek, Budapest, 2000.
Derek Prince: Áldás és átok. Karizmatikus klasszikusok, Budapest, 2008.
Frank Hammond: Disznók a szalonban. Karizmatikus klasszikusok, Budapest, 2010.
Kenneth E. Hagin: A bibliai hit. Hit Gyülekezete, Budapest, 1990.
2. Bibliai antropológia
- Az ember teremtése. Példák arra, hogy az ember szellemét az Ige megkülönbözteti a
Szent Szellemtől.
- Az ádámi faj sajátosságai.
- Az ember alkotórészeinek eltorzulása a bűnbeesés után.
- Az első Ádám és a második Ádám közötti különbségek.
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A lelkiismeret meghatározása és működése az Ige alapján.
A lelkiismeret működése és elfojtása a gyakorlatban.
A szív fogalma és fajtái. A szív jelentősége a megtérésben.
A szív és a sors összefüggése a Példabeszédek alapján.
A szív befolyásolása. Kapcsolata az ember szellemével.
A szív mint az élet forrása. A szív és az emberi természet. A szív és a beszéd
kapcsolata.
A szív és a bizalom. A szív stabilitása.
A szív mint lakóhely. A régi és az új szív. A szív és Isten szeretete.
 Kapcsolata a megbocsátással. A szívközpontú élet fontossága.
A szív és a nyelv összefüggése.
A nusz meghatározása bibliai példák alapján.
A lélek meghatározása. A lélek és az élet kapcsolata Jézus tanítása alapján.
Az elme megújításának szükségessége. A régi és az új elme közötti különbség.
 Az ész és a szellem felcserélése az európai gondolkodásmódban.
Az elme megújítása. A kijelentés Szelleme és a beszéd jelentősége; a magaslatok
lerombolása, a belső békesség és a keresztény elmélkedés.
Mit mond a Biblia az érzelemről? Milyen érzelmi megnyilvánulások szerepelnek a
Szentírásban?
Az akarat meghatározása. A kényszer és a szabad akarat közötti különbség.
 Az akarat háromféle működése.

Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzet:
Németh Sándor: Bibliai antropológia. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2009.
Kötelező tananyag:
Németh Sándor: A hit botránya c. könyvből
A Szent Szellemmel való betöltekezés
Hitjelenségek és a borzalom
Mi a karizmatikus kereszténység
Manifesztációk és botrány
Az életet vagy halált osztó nyelv
Kevin J. Conner: Az emberről szóló tanítás. Szent Pál Akadémia, [é.n.]
Kevin J. Conner: A bűnről szóló tanítás. Szent Pál Akadémia, [é.n.]
Egyháztan
1. Az „egyház”, gyülekezet szó héber és görög megfelelőinek részletes elemzése. E szavak tartalma az ókori zsidó ill. görög kultúrában
2. Az egyház előképei az Ószövetségben
3. Az egyház helye Isten tervében és akaratában
4. Hogyan válik valaki az Egyház tagjává? A „kőszikla” kérdése
5. Az igazi egyház bibliai ismérvei
6. Hatalom és tekintély az Egyházban. Az egyházvezetés alapjai
7. Az egyházvezetésben a történelemben kialakult főbb hibás modellek és összehasonlításuk a
biblikussal
8. A szolgálati ajándékok
9. A presbiterek
10. A diakónusok
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Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzet:
Németh Sándor: Egyháztan. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2005.
Ruff Tibor: A presbiteri követelmények exegézise. Szakdolgozat, Szent Pál Akadémia, 1998
Kötelező olvasmányok:
Németh Sándor: A hit botránya c. tanulmánykötetből (Új Spirit Könyvek, 2001.)
A pokol erői fölött c. részben található írások (125–208. o.), valamint az Államvallás vagy vallásos állam (435–442. o.), A hit és a gyülekezet (481–492. o.) c. tanulmányok.
Németh Sándor: A kihívott nép. Új Exodus 2000. dec.
Kenneth E. Hagin: Szolgálati ajándékok. Budapest: Patmos Records, 2015.
R. M. Browne: Isten érintése c. könyvéből Hit Gyülekezete, 1995. a 48–61. oldalakon található
részek
Derek Prince: Izrael és az Egyház jövője. (Karizmatikus klasszikusok) Budapest, 2004.
Derek Prince: A Szellem ajándékai c. könyvből a szolgálati és a szellemi ajándékok kapcsolatáról
szóló rész (11-16. oldal). Új Spirit Könyvek, Budapest 2008.
Ruff Tibor: A presbiteri követelmények exegézise. Szakdolgozat, Szent Pál Akadémia, 1998.
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KRISZTOLÓGIA 2 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KR2
Előtanulmányi kötelezettségek: Krisztológia 1 (KR1)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Ruff Tibor főiskolai docens
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben.
Az értékelés módja: Az előadások látogatása kötelező. A tantárgy félévkor beszámolóval zárul
(3 fokozatú minősítéssel). Az a nappali vagy levelező tagozatos hallgató, aki valamennyi előadáson
jelen van és a jelenléti ívet aláírja, vagy hiányzását orvosi igazolás bemutatásával igazolja, kiválóan
megfelelt minősítést kap.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához, a tanítvánnyá váláshoz, az
egyházi szolgálatra való felkészüléshez.
A Krisztológia előadások második sorozata, az első előadássorozaton lerakott alapokon tovább építve Jézus Krisztus tanításaival és csodatételeivel foglalkozik. Az előadások bemutatják Jézus tanításának jellemzőit, módszereit, valamint fő tanításait az Atyáról, önmagáról, Isten országáról, az utolsó időkről és a Krisztust követő tanítványságról. Jézus csodáival kapcsolatban az előadások hangsúlyozzák a csodák eszkatológikus tartalmát és azt, hogy a csodák bizonyítják Isten országa eljövetelét, valamint bemutatják annak belső természetét. Külön előadások szólnak a Jézus Krisztus által
véghezvitt csodákról: a démonűzésről, a gyógyításról, a halottak feltámadásáról és arról, hogyan
gyakorolta Jézus hatalmát a természet erői fölött földi szolgálata során.
Kötelező nyomtatott tananyag / Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzet:
Németh Sándor: Krisztológia. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2004.
Kevin J. Conner: Krisztusról szóló tanítás. Szent Pál Akadémia, [é.n.]
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Messiási stigmák az ószövetségi próféciák alapján (1998. dec. 6.)
Németh Sándor: Messiási stigmák az ószövetségi próféciák alapján (1998. dec. 6.)
Németh Sándor: Messiási főpap (1998. dec. 13.)
Németh Sándor: Atyaság (2002. szept. 11.)
Németh Sándor: Isten országa a földön I. (2004. jan. 25.)
Németh Sándor: Isten országa a földön II. (2004. febr. 08.)
Németh Sándor: Miért lett Krisztus Ember Fia? 1. (2004. aug. 15.)
Németh Sándor: Miért lett Krisztus Ember Fia? 2. (2004. aug. 22.)
Németh Sándor: Miért lett Krisztus Ember Fia? 3. (2004. aug. 29.)
Németh Sándor: Az Úr a te gyógyítód 1. (2004. nov. 07.)
Németh Sándor: Az Úr a te gyógyítód 2. (2004. nov. 14.)
Németh Sándor: Kik a démonok? (2005. ápr. 13.)
Németh Sándor: Hogyan tudsz Jézus Krisztus tanítványává válni? (2005. júl. 17.)
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BIBLIAI ETIKA (ZSIDÓ-KERESZTÉNY ERKÖLCSTAN) 4 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: ETIK4
Előtanulmányi kötelezettségek: Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Hack Péter főiskolai docens
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással: 2, igazolás nélkül:
1.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A két félév tananyagából a hallgatók írásbeli vizsgán adnak számot tudásukról. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A hallgatók a tantárgy elsajátításával egyházi szolgálatra készülnek fel. Az előadások célja továbbá
előrehaladás a bibliai életmód és erkölcs elsajátításában. A hallgatók az itt szerzett ismereteiket
hasznosíthatják többek között a gyermek, ifjúsági és felnőtt hitoktatás terén az egyházon belül és a
közoktatásban.
A félév során befejezzük a Tízparancsolat magyarázatát, és áttekintjük az Újszövetség bűnről szóló
tanítását.
Témák: Jézus Krisztus Hegyi beszéde, mint az erkölcsi jó fundamentuma. Az „Aranyszabály”. A
nagy parancsolat. A felebarát szeretete. Kapcsolatrendezés, konfliktuskezelés, megbocsátás.
Az apostolok döntései erkölcsi kérdésekben: Az Apostolok Cselekedetei. Az apostoli levelek üzenete. A testvéri szeretet. Az utolsó idők és az emberi jellem leépülése. A mai kor erkölcsi kihívásai.
Bűnlisták az Újszövetségben (A test cselekedetei.) A bűnvallás, mint a hit cselekedete. Az igaz,
tiszta és jó lelkiismeret fontossága.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzet:
Hack Péter – Hack Márta: Biblia etika 4. Zsidó-keresztény erkölcstan. Óravázlatok, 2018.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Flaisz Endre: A halál fullánkja. Az egyetlen, ami elválaszt Istentől. Új Exodus, 12. évf. 7-9.
szám (2001.)
Németh Sándor: Tízparancsolat. Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2004.
Kevin Conner: A bűnről szóló tanítás. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest,
2009.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Az egyenes út (2010. február 24.)
Németh Sándor: Ne tedd gonosszá a szívedet! (2010. március 21.)
Németh Sándor: Az élet szelleme és a lelkiismeret (2010. május 22.)
Németh Sándor: Pszichikai erővel történő varázslás az egyházban (2010. október 20.)
Németh Sándor: Számold fel a kettős utat az életedben! (2012. augusztus 26.)
Németh Sándor: A romlott vágyak és a bálványimádás (2012. november 11.)
Németh Sándor: Paráznaság, szexuális bűnök (2012. november 14.)
Németh Sándor: Áldás és irigység (2013. július 28.)
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BIBLIAI TÖRTÉNELEM 2 (KÖTELEZŐ TANTÁRGY)
I. évfolyamon magyarul levelező tagozaton, angolul nappali tagozaton meghirdetve. II.
évfolyamon nappali tagozaton meghirdetve.
A tantárgy kódja: BT2
Előtanulmányi kötelezettségek: Bibliai történelem 1 (BT1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős és előadó: Grüll Tibor főiskolai tanár
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele: az óralátogatás.
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele: egy min. 5 oldalas dolgozat beadása a
tanár által meghatározott bibliai történelmi témában.
A tantárgy félévkor tantárgyi záróvizsgával zárul. A hallgató a félév tananyagából írásbeli vizsgán ad számot tudásáról. Az értékelés ötfokozatú (1-5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az előadások az újszövetségi tanulmányokba való történeti bevezetést segítik. Az előadások kiindulópontját a Dániel könyvében a „végidők birodalmáról” adott kijelentések adják. Az első pár órában
a Római Birodalom szervezetével és működésével foglalkozunk. Ezt követően a római kori zsidóság
történetét tekintjük át Iudaeában (i. e. 165-től i. sz. 70-ig) és a diaszpórában. Részletesen megvizsgáljuk a négy legjelentősebb zsidó vallásfelekezet működését, tanításainak lényegét. Ezután vizsgáljuk meg az evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteiben lejegyzett események, személyek és
földrajzi helyek hitelességét a ránk maradt írott és régészeti források segítségével. A félév végén a
zsidóság hurbán utáni történetét tekintjük át, különös figyelemmel a kereszténységgel való kapcsolatára. Az előadások segítségével a hallgatók megismerhetik a tágabban vett „újszövetségi kor” történetét zsidó, keresztény és római szemszögből. Ezáltal – reméljük – korunk egyes jelenségeinek
értelmezéséhez is hasznos inspirációt nyerhetnek.
A tanulmányok fejlesztik a hallgatók teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi, valamint az értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát megalapozó ismereteit, illetve alkalmasságát történeti ismeretek megszerzésére.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Grüll Tibor: A kövek kiáltanak. 50 történeti dokumentum az Újszövetség tanulmányozásához.
Szent Pál Akadémia, Budapest, 2009.
Grüll Tibor: Bibliai történelem – Újszövetség (vizsgaanyag, 2017.)
Kötelező nyomtatott tananyag:
Evangélium. A fontosabb nevek és fogalmak magyarázatával, ford. Csalog E., Grüll T., Ruff T.,
Rugási Gy., Tóth E. Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia, Budapest, 2001. [jegyzetanyag is!]
Apostolok cselekedetei, ford. Csalog E. és Grüll T. Új Exodus XI. évf. 2. szám 2002. augusztus,
és Új Exodus XI. évf. 3. szám 2002. december. [jegyzetanyag is!]
Flavius Josephus: A zsidók története, ford. Révay József, Gondolat, Budapest, 1972. [más kiadásokban is]
Németh Sándor: Apokalipszis – hamar, in: A hit botránya. Új Spirit, Budapest, 2001. 209–316.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Flavius Josephus: A zsidó háború. Önéletrajz, ford. Révay József, Gondolat, Budapest, 1957.
[más kiadásokban is elérhető]
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Grüll Tibor: Áruló vagy megmentő? Flavius Josephus élete és művei. Kalligram, Pozsony, 2010.
Grüll Tibor: Pontius Pilatus: egy karrier története. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2002.
Grüll Tibor: Az utolsó birodalom. Az imperium Romanum természetrajza. Typotex, Budapest,
2007.
Makkabeusok első könyve, ford. Répás László, Patmos, Budapest, 2014.
Prince, Derek: Az ígéret földje. Isten Igéje és Izrael nemzete. Új Spirit, Budapest, 2005.
Ruff Tibor: Az Újszövetség és a Tóra, Jószöveg, Budapest, 2009.
Rugási Gyula: Örök romok. Latin Betűk, Debrecen, 1997.
Rugási Gyula: Epheszoszi történet. Latin Betűk, Debrecen, 1998.
Vermes Géza: A kereszténység kezdete: Názárettől Nikaiáig (Kr. u. 30-325). Libri, Budapest,
2012.

25

BIBLICAL HISTORY 2 (compulsory course, can be taken in English optionally for full time
students)
Course Code: BT2
Prerequisites: Biblical History 1 (BT1)
Credits: 2
Person in Charge, lecturer: Grüll Tibor, college professor
Course opens: second term, every year
Evaluation Process: a written exam.
Attendance is compulsory
Possible number of lessons missed for full time students (without a doctor’s note): 3
Prerequisites to substitute attendance: a minimum five-page long essay on a historical subject
offered by the lecturer.
Prerequisites for taking the exam: attendance
Assessment: A 5-grade mark
Course description, course goals, student learning outcomes, skills and competences to be
acquired:
The course offers students historical introduction to their New Testament studies. Our starting
points will be the revelations about the ’end time empires’ in the Book of Daniel. The first lessons
will deal with the structures and functioning of the Roman Empire. The next step will be an
overview of the Jewish history in Judea and the diaspora in the Roman age (from 165 B.C.E - 70
C.E.). We will also study in details the functioning and essential teachings of the four most
important religious denominations. This will be followed by the study of the authenticity of the
people, geographical places and events mentioned in the Gospels and the Book of Acts on the basis
of written and archeological resources. The course will end with the study of the post Churban
Jewry, with special attention to their relationship with Christianity.
With the help of these lectures students will get acquainted with the history of the ‘New Testament
Era’ in a wider sense, from the Jewish, Christian and Roman point of view. Thus, hopefully they
will also gain useful inspiration to the understanding of certain phenomena in this present age.
These studies develop the students’ foundational knowledge for general professional intelligence,
intellectual profession and their knowledge in the field of social science with respect to their
theological specialization.
Bibliography for Biblical History 2. New Testament
Bible edition
Walter C. Kaiser Jr., Duane Garrett (eds.), NIV, Archaeological Study Bible: An Illustrated
Walk Through Biblical History and Culture. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2006.
New Testament History
Tibor, Grüll: New Testament History. (Handout, 2017)
Blomberg, Craig: The Historical Reliability of the Gospels. Downers Grove, ILL: IVP
Academic, 2007.
Bruce, Frederick Fyvie: New Testament History. New York: Doubleday, 1983.
Bruce, Frederick Fyvie: The New Testament Documents: Are they Reliable? Grand Rapids,
MI: Eerdmans, 2003.
Vermes, Geza: Christian Beginnings. London: Penguin, 2013.
Biblical Archaeology
Hoffmeier, James K.: The Archaeology of the Bible. Oxford: Lion Hudson, 2008.
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Holden, Joseph M. – Geisler, Norman: The Popular Handbook of Archaeology and the Bible:
Discoveries That Confirm the Reliability of Scripture. Eugene, OR: Harvest House Publishers,
2013.
Magness, Jodi: The Archaeology of the Holy Land: From the Destruction of Solomon's Temple
to the Muslim Conquest. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
McRay, John: Archaeology of the New Testament. Ada, MI: Baker Academic, 2008.
Price, Randall: The Stones Cry Out: What Archaeology Reveals About the Truth of the Bible.
Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1997.
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ÓHÉBER NYELV ÉS EXEGÉZIS 2 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: HEB2
Előtanulmányi kötelezettségek: Óhéber nyelv és exegézis 1 (HEB1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Grüll Tiborné adjunktus
Előadó: nappali tagozaton Finta Szilvia adjunktus, levelező tagozaton: Hack Márta főiskolai
docens.
Meghirdetés gyakorisága: évente a 2. félévben
Az órák látogatása kötelező.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul. Nappali tagozaton
a gyakorlati jegy a hetente megírt röpdolgozatok és a témazáró dolgozatok érdemjegyeinek súlyozott átlagából tevődik össze.
Levelező tagozaton a konzultációkon órák elején röpdolgozatokat írunk, melyeket együtt gyorsan ki
is javítunk. Az így megszerezhető három jegyből a két legjobb átlaga alapján alakul ki az év végi
jegy. Aki két dolgozatot tud csak megírni, annak viszont a két jegy alapján. A két átlagolandó jegy
mindegyike legalább elégséges kell, hogy legyen a tárgy sikeres teljesítéséhez.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók képessé váljanak a héber nyelvű Ószövetség önálló fordítására,
kutatására, pontosabb megértésére. A tárgy elsajátítása hozzájárul a Szentírás nyelveinek ismeretéhez, a teológiai szaknyelvi ismeretek fejlesztéséhez.
A HEB2 tanegység célja, hogy a hallgatók az írás-olvasás ismeretében a héber nyelvtan alapjait elsajátítsák, egyszerű olvasmányokkal gyakorolják, és szószedet segítségével rövid de alapvető szövegrészeket le tudjanak fordítani. A szókincsfejlesztés és a kiejtés gyakorlása héber dalok tanulásával is történik. Előkészítő tárgy a HEB3-4 tanegységhez, amire később szövegolvasás tárgy épül.
A félév nyelvtani anyaga:
A névelő gyakorlása. A kötőszó. Az el nem váló és a különálló prepozíciók. Főnevek és melléknevek, a jelzős szerkezet. A birtokos szerkezet. Melléknevek fokozása. Prepozíciók és rendhagyó főnevek ragozása. Az ige alapalakja: kal perfectum és imperfectum. A fordító váv.
Nappali tagozaton: Az imperfectum származékai. Participium. Infinitivus.
Olvasmányok a nappali és levelező tagozaton: A teremtés (Genesis 1:1-5) Az ember teremtése
(Genesis 1:26-27 és 2:7). A bűnbeesés (Genesis 3:1-5). Az emberi élet védelme (Genesis 9:5-6).
Nappali tagozaton: A nagy parancsolat (Deuteronomium 5:5-6, Leviticus 19:18), az 1. Zsoltár.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Óhéber nyelv és exegézis 2. Levelező évfolyam, 2. évfolyam, 2015–2016. 2. félév c. ideiglenes
jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2016.
Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához II. A teremtés. Az Édenben.
Micsoda az ember? Szent Pál Akadémia, Budapest, 2017.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Larry M. Mitchel: Héber-arámi diákszótár. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2008.
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ÓGÖRÖG NYELV ÉS EXEGÉZIS 2 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: GOR2
Előtanulmányi kötelezettségek: Ógörög nyelv és exegézis 1 (GOR1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Tóth Eszter adjunktus
Előadó: Grüll Tiborné adjunktus
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben
Az értékelés módja: A levelező tagozatosok gyakorlati jegyet a félévi anyagot számon kérő dolgozatra kapnak. A nappali tagozatos hallgatók írásbeli és szóbeli teljesítményét folyamatosan értékeljük. A félév során szerzett jegyeik átlaga alapján kapják meg a szemeszter végén az összesített jegyet. A 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 második félévben a hallgatók először megtanulják a létige jövő idejét (Fut.) majd a magánhangzós névszóragozásból a K-, a T-, a folyékony és az nt-tövű főnevek ragozását, a névmások közül a
vonatkozó, a kérdő, a határozatlan, a mutató és a birtokos névmásokat veszik át. Ezután a magánhangzóra végződő tövű igék ragozását tanulják meg az eddig ismert ragozási típusokban. Végül az
Impf. Imper. és Coni. alakjaival ismerkednek meg. Válogatott mondatokat olvasnak a görög Újszövetségből.
Rövid tantárgyprogram levelező tagozaton:
A második félévben a hallgatók folytatják a tankönyv alapján a nyelvtan elsajátítását bibliai példamondatok segítségével. Foglalkozunk a mássalhangzós főnévragozás alapeseteivel, az igeragozással
imperfectumban és aoristosban. Foglalkozunk az Ef 6:10-19 szakasz kiemelt fogalmainak
exegetikai elemzésével.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Tankönyv: Tóth Eszter – Csalog Eszter: Újszövetségi görög nyelvkönyv Szent Pál Akadémia,
Budapest, 2010
Grüll Tiborné: Újszövetségi görög nyelv (Nappali tagozat). Ideiglenes jegyzet. Szent Pál
Akadémia, Budapest 2018. (előkészületben)
Kötelező nyomtatott tananyag:
Kurt Aland: The Greek New Testament UBS, 1990.
Györkösy Alajos – Kapitánffy István – Tegyey Imre: Ógörög-magyar nagyszótár. Akadémia Kiadó, Budapest, 1993.
Eduard Bornemann – Ernst Risch: Görög nyelvtan. Lexikon Kiadó, Budapest, 1999.
Maywald – Vayer – Mészáros: Görög nyelvtan. Tankönyv Kiadó, Budapest, 1981.
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NEW TESTAMENT GREEK AND EXEGESIS 2 (compulsory course, can be taken in English optionally)
Subject Code: GOR2
Prerequisites: Old Testament Greek and Exegesis 1 (GOR1)
Credits: 2
Person in Charge: Tóth Eszter, assistant professor
Instructor: Grüll Tiborné, assistant professor
Course opens: every year, in the second semester
Assessment: A 5-grade mark is given at the end of the term.
Evaluation Procedures: The oral and written activity of students will continuously be evaluated,
their final mark will be the average of the marks achieved during the semester.
Course description, course goals, student learning outcomes, skills and competences to be
acquired:
The purpose of this subject is to equip students with skills to translate, study, and interprete the
Greek New Testament independently. It helps them to deepen their theological knowledge, and
provides them the basis for developing exegetical competence.
In spring semester students will keep on studying the conjugations with emphasis on past tenses in
active voice as well as the use of participles. We take the paradigms of second declination as well.
We will read selected sentences and short texts of the Greek New Testament.
Selected Bibliography and Dictionaries:
Kurt Aland: The Greek New Testament. UBS, 1990
Liddell and Scott: Greek-English Lexicon. Oxford, 1968.
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/ntgol-TC-X.html (a short introduction to New
Testament Greek Grammar)
Ian Macnair: Teach Yourself New Testament Greek. 1997.
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KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – RETORIKA 213 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy a Média tantárgycsoport tagja.
I. évfolyamon csak nappali tagozaton meghirdetve.
II. évfolyamon levelező tagozaton meghirdetve.
A tanegység kódja: RET2
Előtanulmányi kötelezettségek: Keresztény élet és szolgálat I – Retorika 1 (RET1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Gyakorlatvezető: Tóth Géza lelkésztanár
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Óraszám: nappali tagozaton heti 2 óra (gyakorlat), levelező tagozaton min. 8 konzultációs óra
(gyakorlat) egy félévben.
A gyakorlat látogatása kötelező. A tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú minősítéssel történik.
A gyakorlat elsajátításának célja, a gyakorlat programja:
A feladat, hogy minden hallgató egy szabadon választott témában 5 perces meggyőző beszédet tartson, legalább egy alkalommal. Ha levelező tagozaton erre a félév során nem nyílik lehetőség, akkor
valamelyik vizsgaidőpontban.
A meggyőző beszéd felépítésének ismertetése után a hallgatók a következő órákra egy szabadon
választott témából felkészülve meggyőző/mozgósító beszédeket tartanak. Ennek során begyakorolják, és alkalmazzák a Retorika 1 gyakorlaton tanult érvelési módokat.
A hallgatók a feladatot akkor oldják meg jól, ha a beszédük világos, érthető, és az érvelésükben hatásos. A beszédek után az első órán felvázolt szempontok alapján a beszédek közös kiértékelésére
kerül sor.
Az elemzések célja, hogy a hallgatók a retorikai szabályok alapján képesek legyenek felismerni a
beszédek erős és gyenge pontjait, és ezáltal a saját beszédükben és érvelésükben is egyre tudatosabbá váljanak.
A félév második felében a meggyőző beszédek mintájára, párokat alkotva vitabeszédeket tartanak
olyan témákban, amelyekben pro és kontra érvelést alkalmaznak.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: A hit botránya c. tanulmánykötetből (Új Spirit könyvek, 2001.): Az életet vagy
halált osztó nyelv
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Az Ige és a Szent Lélek egyensúlya (1998. szept. 5.)
Németh Sándor: A nyelv sorsunk irányítója I. (2002. ápr. 7.)
Németh Sándor: A nyelv sorsunk irányítója II. (2002. ápr. 14.)
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Adamik-Jászó-Aczél: Retorika. Osiris Kiadó, 2005
Dale Carnegie: A meggyőzés iskolája - A hatásos beszéd módszerei. HVG Kiadói Rt., 1990
Raymond Hull: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bagolyvár, 1997
Ajánlott audio tananyag:
Nappali tagozaton a Médiaiskola 2. modullal együtt is teljesíthető, a médiaiskola óráinak látogatásával és a vizsga
teljesítésével.
13
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Németh Sándor: A hit beszéde és a diabolikus beszéd (2010. febr. 27.)
Németh Sándor: Isten Igéjének helyes szólása (2013. márc. 10.)
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EGYHÁZI SZOLGÁLAT – BEVEZETÉS A SZOLGÁLATBA 4 (Kötelező gyakorlat)
A tantárgy kódja: BEV4
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 3 (BEV3)
Kreditérték: 1.
Tantárgyfelelős és gyakorlatvezető: Nasinszky Péter lelkésztanár
Meghirdetés gyakorisága: évente
A gyakorlaton való részvétel kötelező.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul.
Az értékelés módja: a hallgató a félév tananyagából nappali tagozaton szóbeli, a levelező tagozaton írásbeli vizsgán ad számot tudásáról. Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
Felkészülés egyházi szolgálatra, pasztorációs tevékenységre, egyházi közösségek vezetésére, lelkészi hivatás gyakorlására, különböző egyházi szolgálatok, karitatív tevékenység stb. végzésére.
A gyakorlat programja:
Ebben a félévben részletesen beszélünk a hatékony igehirdetés feltételeiről, az új megtérők beépítéséről, a bűnvallás szükségességéről, a bűnvallás menetéről.
Jegyzetboltban megvásárolható kötelező jegyzetek:
Nasinszky Péter: Az igehirdetés. A bűnvallás gyakorlata. Az új megtérők beépítése. Egyházi
szolgálat, Bevezetés a szolgálatba Óravázlatok a 2. évfolyam 2. félévéhez
Kötelező nyomtatott tananyag:
Derek Prince: A Biblia alaptanításai. 1-5. kötet. Budapest: Karizmatikus klasszikusok, 2003.
Derek Prince: Az engesztelés Budapest: Új Spirit Könyvek, 2001.
Derek Prince: Áldás és átok. Budapest: Hit Gyülekezete, 1991.
Németh Sándor: Tízparancsolat, Budapest: Vidám Vasárnap Könyvek, 2004.
Németh Sándor: Újjászületés. Budapest: Vidám Vasárnap Könyvek, 2005.
Derek Prince: A Szent Szellem ajándékai. Budapest: Új Spirit Könyvek, 2008.
Stephen Mansfield: Derek Prince. Budapest: Új Spirit Könyvek, 2006.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Tanítványság – szellemi és erkölcsi alapelvek (2000. június 25.)
Németh Sándor: Jézus Krisztus követése (2001. augusztus 12.)
Németh Sándor: Imádkozás I-II. (2002. október 9.)
Németh Sándor: Imádkozás III. IV. (2002. október 16.)
Németh Sándor: Imádkozás V – VI. (2002. október 23.)
Németh Sándor: Imádkozás VII – VIII. (2002. október 30).
Németh Sándor: Imádkozás IX – X. (2002. november 6.)
Németh Sándor: Imádkozás XI. (2002. november 13).
Németh Sándor: Imádkozás XII – XIII. (2002. november 20).
Németh Sándor: Hogyan tudsz Jézus Krisztus tanítványává válni? (2005. július 17.)
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Lester Sumrall: Életem. Budapest: Hit Gyülekezete, 2004.
Jamie Buckingham: Isten szolgálólánya. Kathryn Kuhlman élettörténete. Budapest: Hit Gyülekezete, 2000.
Kenneth E. Hagin: A kútfő és a folyamok. Budapest: Új Spirit Könyvek, 2005.
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Kenneth E. Hagin: Midász király érintése. Budapest: Új Spirit Könyvek, 2001.
Kenneth E. Hagin: Az Úr lámpása. Budapest: Hit Gyülekezete, 2009.
Reinhard Bonnke: A Szellem erejével. Budapest: Hit Gyülekezete, 1995.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: A hatékony ima titka (2010. október 27.)
Németh Sándor: A hű és bölcs szolga (2011. március 2.)
Németh Judit: Mit jelent Jézus Krisztus tanítványának lenni? (2011. március 23.)
Németh Sándor: Bűnismeret, bűnbánat, bűnvallás (2013. február 6.)
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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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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 (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.
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, 2004.
Németh Judit: Doxológia (31–90. zsoltár). Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2004.
Németh Judit: Doxológia (91–150. zsoltár). Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2004.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai Atlasz. Budapest: Szent Pál Akadémia, 2004.
Németh Sándor és Judit: Hálaadás. Hit Gyülekezete, Budapest, 2005.
Audio tananyag:
Németh Judit: Dávid sátora, MP3, Budapest: Szent Pál Akadémia, 2016.
Kötelező audio tananyag:
Németh Judit: Az Úré a harc. Budapest: Szent Pál Akadémia, 2005. április 6.
36

Ajánlott nyomtatott tananyag:
W. H. Bellinger, Jr.: Psalms: Reading and 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.
Graham Truscott: The Power of His Presence – The Restoration of the Tabernacle of David, World
Map Press, 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. Budapest: Hit Gyülekezete, 1998.
Benny Hinn: A kenet. Budapest: Hit Gyülekezete, 1992.
Benny Hinn: Jó Reggelt, Szent Lélek. Budapest: Hit Gyülekezete, 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.)

37

MEGHIRDETETT VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK
2018/2019-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 2018/2019 tavaszi (2.) félév”
című kiadványa tartalmazza.
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