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TEOLÓGIA EGYSÉGES OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT
2019/2020-AS TANÉV, I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV

MEGHIRDETETT KÖTELEZŐ1 TANTÁRGYAK
Heti/havi óraszám2
Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.), előadó (ea.),
KreditVizsgaforma
gyakorlatvezető (gyv.)
pont
Elmélet Gyakorlat
Karizmatikus teológia 1
Beszámoló
előadásKARTEOL1 tf: Grüll Tibor
3
(3 fokozatú)
sorozat
ea.: Németh Sándor
DOX1
Doxológia 1
előadástf: Hack Márta
Kollokvium
3
sorozat/4
ea.: Németh Judit
Bevezetés az Ószövetségbe 1
tf.: Ruff Tibor
Kollokvium
4/4
BO1
6
ea.: Ruff Tibor, Szöllősi Tibor
Bevezetés az Ószövetségbe szeminárium 1
Gyakorlati jegy
4/2
BO1SZ
5
tf. és ea: Ruff Tibor
Bevezetés az Újszövetségbe 1
Kollokvium
4/4
BU1
6
tf. és ea.: Flaisz Endre
Bevezetés az Újszövetségbe szeminárium 1
Gyakorlati jegy
4/2
BU1SZ
5
tf. és ea.: Flaisz Endre
Bibliai etika (Zsidó-keresztény erkölcstan) 1
Kollokvium
2/2
ETIK1
3
tf. és ea.: Hack Péter
Keresztény élet és szolgálat I –
Kommunikáció 13
Gyakorlati jegy
2/KO1
2
tf: Grüll Tibor
ea.: Grüll Tibor, Mondovics Napsugár
Keresztény élet és szolgálat I – Retorika 14
Beszámoló
tf.: Rugási Gyula
2/RET1
2
(3 fokozatú)
gyv.: Tóth Géza
Bibliai történelem 15/Biblical History 16
Kollokvium
2/2
BT1
2
tf.: Grüll Tiborné, ea.: Grüll Tibor
7
Keresztény élet és szolgálat I – Evangelizáció
Beszámoló
tf.: Hack Márta
-/2
EV
2
(3 fokozatú)
gyv: Tóth Géza
Gyakorlati jegy
Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 1
2/2
BEV1
1
tf. és gyv: Nasinszky Péter
(5 fokozatú)
Kód

A mintaterv szerint teljesítendő kreditszám ebben a félévben: 33 (teljesítése nappali tagozaton
feltétele a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének).
Minimálisan teljesítendő kreditszám (állami ösztöndíjas képzésben maradáshoz): 18 és 2,5-es
tanulmányi átlag8.
A jegyzetboltban megvásárolható tananyagot *-gal jelöltük a tantárgyleírásban.
Kötelező tárgy: az, amelynek elvégzése a szakon mindenki számára kötelező.
Heti óraszám: nappali tagozaton, havi óraszám: levelező tagozaton.
3
A Kommunikáció 1 I. évfolyamon csak nappali tagozaton meghirdetve, a Média tárgycsoport tagja.
4
A Retorika 1 I. évfolyamon csak nappali tagozaton meghirdetve, a Média tárgycsoport tagja.
5
A Bibliai történelem 1 magyarul I. évfolyamon csak levelező tagozaton meghirdetve.
6
Nappali tagozaton I. évfolyamon a Bibliai történelem 1 angolul teljesíthető, illetve (újra)hallgatható. Magyarul a 2.
évfolyamon lesz hallgatható.
7
Az Evangelizáció I. évfolyamon csak levelező tagozaton meghirdetve.
8
Tanulmányaikat 2016-ban vagy azután kezdők számára.
1
2
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Tantárgyleírások (kötelező tárgyak, mintatanterv szerinti 1. félév)

KARIZMATIKUS TEOLÓGIA 1 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KARTEOL1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Grüll Tibor egyetemi tanár
Előadó: Németh Sándor, főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Előadássorozatok a félév közben közzétett időpontokban.
Nappali és levelező tagozatosok számára az előadások látogatása kötelező.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul (félévközi jegy 3 fokozatú
minősítéssel). 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.
Kötelező tananyag:
Szent Biblia (ford.: Károli Gáspár), valamint az előadásban megadottak.
* 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
* Bibliai kommunikáció című, 2017/18-ban elhangzott előadás vázlatpontjai igehelyekkel
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DOXOLÓGIA 1 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: DOX1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Németh Judit főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: -.
Meghirdetés gyakorisága: 2-3 évente, az első félévben.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A hallgató a félév tananyagából írásbeli
vizsgán ad számot tudásáról. Az értékelés ötfokozatú (1-5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A képzés alapvető célja, hogy a hallgatókban bibliai látás és gyakorlat fejlődjön ki a
Mindenható Isten prózával és zenével történő magasztalásáról, illetve az Istennek tetsző
dicséret-szolgálatról a teremtéstől kezdődően, a különböző korokon átívelően egészen az
örökkévalóság belátható szakaszáig. Fontos cél, hogy a hallgatók megértsék és betöltsék
Isten utolsó időkre kijelentett tervét a dicséretre vonatkozóan hangsúlyt téve Dávid
sátorának helyreállítására.
Az ismeretek elsajátításával a hallgatók átfogó képet kapnak a dicsérettel kapcsolatos
valamennyi ó- és újszövetségi leírásról, kijelentésről, mely által megbizonyosodnak arról,
hogy Isten dicsérete a teremtett világ – ezen belül az újjászületett hívők – elidegeníthetetlen
és örökkévaló integráns eleme.
Dávid életútjának és szolgálatának részletes tanulmányozása által megismerik az Istennek
tetsző dicséret kialakulását, fejlődését és a mindennapi gyakorlatban történő megvalósítását,
ezáltal maguk is elsajátítják az Istennel való szoros személyes közösség kialakítását,
megtartását és építését minden élethelyzetre vonatkozóan.
A dicséret helyreállításának tanulmányozása által – a királyok, majd Nehemiás és Ezsdrás
korának áttekintése során – alkalmazható tudást szereznek Dávid sátorának a XX.
században történt profetikus felépítésére vonatkozóan, továbbá alkalmassá válnak arra, hogy
önállóan kutassák a pünkösdi-karizmatikus gyülekezetekben kialakult dicséret-szolgálatot,
illetve hogy maguk is aktívan részt vegyenek abban a modern kor elvárasainak megfelelően
az egyházon belül szellemben és igazságban.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai Atlasz. Budapest: Szent Pál Akadémia, 2004.
Németh Sándor és Judit: Hálaadás. Hit Gyülekezete, Budapest, 2005.
* 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.
Audio tananyag:
Németh Judit: Dávid sátora, MP3, Budapest: Szent Pál Akadémia, 2016.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
W. H. Bellinger, Jr.: Psalms: Reading and Studying the Book of Praises, Peabody, MA:
Hendrickson Publishers Inc., 1990.
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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&CloseCurlyQuote;s Classic Work
on the Psalms, Abridged in One Volume (Ed. by David O. Fuller), Grand Rapids, MI:
Kregel Publications, 1976.
Derek Prince: Chords from David&CloseCurlyQuote;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.)
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BEVEZETÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBE 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: BO1
Kreditérték: 6
Tantárgyfelelős és előadó: Ruff Tibor főiskolai docens
Előadó nappali tagozaton: Szöllősi Tibor tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: 6 óra. Lehetséges hiányzások száma
igazolással: 12 óra.
Félévi aláírás feltétele: az órákon való részvétel (a fentebb megadott hiányzási
lehetőségekkel összhangban értve).
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele:
Ha legalább 3 x 90 percet részt vett az órákon, akkor megadott terjedelmi követelmények
szerint, otthon elkészítendő dolgozat beadása. Ha egyáltalán nem vett részt az órákon, nem
kaphat aláírást.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az előadások nappali tagozaton – az ószövetségi tanulmányok megalapozásaként –
bemutatják a megváltás előtti korokat, valamint a mózesi törvény, a zsidó történelem és az
ószövetségi próféciák szerepét az Újszövetség előkészítésében. A tananyag ismereteket ad
valamennyi ószövetségi könyvről és azok szerzőjéről a könyvek mögött húzódó korok
folytonosságában. /Szöllősi Tibor/
A nappali és levelező tagozat első évfolyama számára a Biblia nagyon alapos és részletes
megismerését tűztük ki célul. E tárgy célja nem a Szentírásból leszűrhető teológiai
tanulságok megismerése, hanem magának a Szentírásnak a minél alaposabb és részletesebb
megismerése, ezért a bibliai tényekre és azok egymással való összefüggéseire koncentrál a
képzés, mintegy történeti értelemben, ezeket illetően viszont az apró részletekre is, hogy a
hallgatók bibliaismerete alapos és részletes legyen. /Ruff Tibor/
A tantárgy elsajátításnak célja a teljes Szentírás ismerete, teológiai elméleti és gyakorlati
ismeretek megszerzése és hozzájárulás ahhoz, hogy a hallgató képessé váljon a Szentírás
önálló tanulmányozására.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Biblia – Ószövetség. Károli Gáspár fordítása
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz. Budapest: Szent Pál Akadémia, 2004.
* Szöllősi Tibor: Bevezetés az Ószövetségbe. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2004.
* Ruff Tibor: Bevezetés az ó- és újszövetségi kronologikus bibliaolvasáshoz. Ideiglenes
jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2017. 5 – 51. oldal
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Bevezetés a teológiához (2000. okt. 3.)
Németh Sándor: Az Ige és a Szent Lélek kapcsolata (1999. márc. 10.)
Németh Sándor: Az elme megújítása (1999. márc. 17.)
Németh Sándor: Logosz és réma (1999. márc. 19.)
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BEVEZETÉS AZ ÓSZÖVETSÉGBE SZEMINÁRIUM 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: BO1SZ
Kreditérték: 5
Tantárgyfelelős és előadó: Ruff Tibor főiskolai docens
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
A szemináriumok látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül a nappali tagozaton: 3 óra (3 x 90 perc);
levelező tagozaton: 1 óra (90 perc).
Lehetséges hiányzások száma igazolással nappali tagozaton: 6 óra (6 x 90 perc); levelező
tagozaton: 3 óra (3 x 90 perc).
Félévi aláírás feltétele: az órákon való részvétel (a fentebb megadott hiányzási
lehetőségekkel összhangban értve).
Ha nappali tagozaton legalább 3 órán, levelező tagozaton legalább 1 konzultáción részt vett,
akkor a tanár által megadott terjedelmi követelmények szerint, otthon elkészítendő dolgozat
beadása. Ha egyáltalán nem vett részt az órákon, nem kaphat aláírást.
Félévközi és félév végi tanulmányi követelmények:
Levelező tagozaton az értékelés módja: 4-5 zárthelyi dolgozat ötfokozatú minősítéssel. A
dolgozatok átlageredménye adja a félévi gyakorlati jegyet.
Zárthelyik pótlásának lehetősége:
 ha igazoltan hiányzott: 3 óra (3 x 90 perc) hiányzásig nem kell pótolnia,
 ha igazolatlanul hiányzott: otthon elkészítendő szemináriumi dolgozat beadásával.
A szorgalmi időszakban tanúsított teljesítmény beszámít az értékelésbe: a félévben írt
zárthelyi dolgozatok eredményeinek átlaga adja a félévi jegyet (gyakorlati jegy).
A gyakorlati jegy kijavításának módja (elégtelen esetén): megadott terjedelmi
követelmények szerint, otthon elkészítendő szemináriumi dolgozat beadása.
Sikeres gyakorlati jegy javítására az évfolyamok nagy létszáma miatt nincs lehetőség.
Nappali tagozaton:

minden hónap utolsó napjáig az abban a hónapban végigolvasott igeszakasz egy
inspirált részletéből négy oldalas esszé írása és beküldése a dolgozat@szpa.hu címre
(részletek alább olvashatók)


hetente megírt zárthelyi dolgozatok

A félévi gyakorlati jegyet a félév során beküldött esszék és a zárthelyi dolgozatok
eredményeinek átlaga adja.
A havonta leadásra szánt Bevezetés az Ószövetségbe esszédolgozatokhoz az alábbi
tartalmi és formai követelményeket kell figyelembe venni:
Tartalmi szempontok:
Az adott hónapban elolvasott anyagból kell a kiinduló üzenetet venni, melynek kifejtéséhez
természetesen máshonnan is lehet venni igéket. Minél frissebb, kijelentésszerűbb a
dolgozat, annál jobb. Nem követelmény az, hogy valami újdonság legyen, lehet ismert
üzenet, ha az a hallgatónak rhéma. Lehet az órán szóban elhangzottakból is írni.
Formai szempontok:
Az esszé formai követelményei szerint felvezetése/eleje, közepe, vége/tanulsága legyen, az
írott szöveg követelményeinek megfelelő stílusban megfogalmazott munka. Lehet több
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rövidebb kijelentés füzére is (mintegy több, kisebb esszé füzére). Fontos figyelni a
helyesírásra! Az idézeteket érdemes dőlt betűvel szedni, az új gondolatokat új bekezdésekbe
szerkeszteni.
Terjedelem: Times N. Roman 12-es betűtípus, 1,5-ös szóközzel, sorkizárással 10000
karakter (kb. 4 oldal). A határidővel való elcsúszás jegylevonással jár.
Határidő: minden hónap utolsó munkanapjának éjféle. Határidővel való elcsúszás
jegylevonással jár. Aki egy hónapnál többet késik az adott dolgozattal, azt elégtelennek
számítjuk be. (Pl. a márciusi dolgozat április 30-ig sem érkezik be.)
E-mail cím: dolgozat@szpa.hu
A tárgyban fel kell tűntetni: BÓSZ esszé október (pl.)
A fentieken kívül minden csatolt word dokumentumra is rá kell írni a nevet.
A kijavított dolgozatokat minden hónap 10-én megtalálják a hallgatók a SZPA
diszpécserénél, a javítással kapcsolatos kérdésekkel kereshető Mondovics Napsugár.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A nappali és levelező tagozat első évfolyama számára a Biblia nagyon alapos és részletes
megismerését tűztük ki célul. A tanév 27 hete alatt ugyanis a hallgatóknak nagy
figyelemmel el kell olvasniuk és nagyon alaposan fel kell dolgozniuk a teljes Bibliát,
mégpedig egy speciális, időrendi felosztást követve. A konzultációk csak segíteni és
kiegészíteni tudják ezt a munkát, amelynek legnagyobb részét otthon kell egyénileg
elvégezni. Ahhoz, hogy az év végi vizsgaidőszakra ez sikerüljön, egész évben körülbelül
hetente 30 oldalt kell figyelmesen elolvasni és alaposan feldolgozni az Ószövetségből,
mégpedig kronologikus módon: az időben egyszerre történő eseményeket „összeolvasva”. A
konzultáción megírt zárthelyi dolgozatok az otthoni olvasást ellenőrzik, az előadások pedig
az olvasottak feldolgozását segítik.
A tantárgy elsajátításnak célja a teljes Szentírás ismerete, teológiai elméleti és gyakorlati
ismeretek megszerzése és hozzájárulás ahhoz, hogy a hallgató képessé váljon a Szentírás
önálló tanulmányozására.
Minden konzultáció zárthelyi dolgozatírással kezdődik, amelyben azt ellenőrzik, hogy az
otthoni feladatukat a hallgatók megfelelően elvégezték-e. A dolgozatok kérdéseire csak
azok tudnak válaszolni, akik nagy figyelemmel, frissen újraolvasták az akkorra esedékes
részeket, és alaposan feldolgozták azokat. A kérdéseket ugyanis úgy állítjuk össze, hogy
átlagos bibliaismeretre, régebbi olvasásra alapozva ne lehessen őket megválaszolni: a
részletekbe, bibliai tényekbe kérdeznek bele, hiszen ezeknek a dolgozatoknak a célja nem a
különböző teológiai ismeretek, mélyebb megértés tesztelése lesz, hanem kizárólag a
folyamatos, alapos, figyelmes olvasás ellenőrzése. A dolgozatok jegyének átlaga adja a
félévi jegyet.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Biblia – Ószövetség. Károli Gáspár fordítása
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz. Budapest: Szent Pál Akadémia,
2004.
* Ruff Tibor: Bevezetés az ó- és újszövetségi kronologikus bibliaolvasáshoz. Ideiglenes
jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2017. 5 – 51. oldal
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BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: BU1.
Kreditérték: 6.
Tantárgyfelelős és előadó: Flaisz Endre adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben. Az előadások látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: nappali tagozaton 6 óra, levelező tagozaton 2
óra. Lehetséges hiányzások száma igazolással: nappali tagozaton 12 óra, levelező tagozaton
4 óra.
Félévi aláírás és a vizsgázás megkezdésének feltétele: az órákon való részvétel (a fentebb
megadott hiányzási lehetőségekkel összhangban értve) és a szemináriumi jegy (BU1SZ)
megszerzése.
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele:
Ha legalább 3 x 90 percet részt vett az órákon, akkor megadott terjedelmi követelmények
szerint, otthon elkészítendő dolgozat beadása. Ha egyáltalán nem vett részt az órákon, nem
kaphat aláírást.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
E tárgy célja nem a Szentírásból leszűrhető teológiai tanulságok megismerése, hanem
magának a Szentírásnak a minél alaposabb és részletesebb megismerése, ezért a bibliai
tényekre és azok egymással való összefüggéseire koncentrál a képzés, mintegy történeti
értelemben, ezeket illetően viszont az apró részletekre is, hogy a hallgatók bibliaismerete
alapos és részletes legyen.
A tantárgy első félévében a hallgatók áttanulmányozzák a négy evangéliumot. Ezen belül a
következő témakörök tárgyalására kerül sor: az evangéliumok keletkezési körülményei,
megírásuk alapkoncepciói, eltérések, hasonlóságok stb. Az evangéliumi harmónia: Jézus
Krisztus szolgálatának a lehető legpontosabban megállapítható sorrendisége. Ezt követi
Jézus szolgálatának, állomásainak stb. részletes tanulmányozása. Eközben folyamatosan
kerül tárgyalásra az események kulturális, politikai, történelmi, gazdasági, földrajzi közege.
A cél a szöveggel való szoros közelség, a tényekhez való legközelebb-kerülés.
A tantárgy elsajátításnak célja a teljes Szentírás ismerete, teológiai elméleti és gyakorlati
ismeretek megszerzése és hozzájárulás ahhoz, hogy a hallgató képessé váljon a Szentírás
önálló tanulmányozására.
Kötelező nyomtatott tananyag:
* Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében 1. A négy
evangélium. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, é. n.
* 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.
* Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében 3. Pál apostol
első római fogságából íródott levelei (börtönlevelek). Pál apostol pásztori levelei. A
zsidókeresztényekhez írt levelek. A két főapostol végrendelete. János apostol írásai.
Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, é. n.
* Ruff Tibor: Bevezetés az ó- és újszövetségi kronologikus bibliaolvasáshoz. Ideiglenes
jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2017. 52 – 57. oldal
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* Ruff Tibor – Surjányi Csaba: Bevezetés az Újszövetségbe I. Ideiglenes jegyzet, Szent
Pál Akadémia, 2000.
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Az Ige és a Szent Lélek kapcsolata (1999. márc. 10.)
Németh Sándor: Az elme megújítása (1999. márc. 17.)
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Bevezetés a teológiához (2000. okt. 3.)
Németh Sándor: Logosz és rhéma (1999. márc. 19.)
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BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE SZEMINÁRIUM 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: BU1SZ
Kreditérték: 5
Tantárgyfelelős és előadó: Flaisz Endre adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
A szemináriumok látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: nappali tagozaton 4 óra, levelező tagozaton 2
óra.
Félévi aláírás feltétele: az órákon való részvétel (a fentebb megadott hiányzási
lehetőségekkel összhangban értve).
Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége, ill. feltétele:
Ha legalább 3 x 90 percet részt vett az órákon, akkor megadott terjedelmi követelmények
szerint, otthon elkészítendő szemináriumi dolgozat beadása. Ha egyáltalán nem vett részt az
órákon, nem kaphat aláírást.
Félévközi tanulmányi követelmények: nappali tagozaton 10-12, levelező tagozaton 4-5
zárthelyi dolgozat ötfokozatú minősítéssel.
Zárthelyik pótlásának lehetősége:
 ha igazoltan hiányzott: nem kell pótolnia,
 ha igazolatlanul hiányzott: otthon elkészítendő szemináriumi dolgozat beadásával.
A szorgalmi időszakban tanúsított teljesítmény beszámít az értékelésbe: a félévben írt
zárthelyi dolgozatok eredményeinek átlaga adja a jegyet.
Gyakorlati jegy kijavításának módja (elégtelen esetén): megadott terjedelmi követelmények
szerint, otthon elkészítendő szemináriumi dolgozat beadása.
Sikeres gyakorlati jegy javításának módja: az évfolyamok nagy létszáma miatt erre nincs
lehetőség.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A nappali és levelező tagozat első évfolyama számára a Biblia nagyon alapos és részletes
megismerését tűztük ki célul. A tanév 27 hete alatt ugyanis a hallgatóknak nagy
figyelemmel el kell olvasniuk és nagyon alaposan fel kell dolgozniuk a teljes Újszövetséget,
mégpedig egy speciális, időrendi felosztást követve. A konzultációk csak segíteni és
kiegészíteni tudják ezt a munkát, amelynek legnagyobb részét otthon kell egyénileg
elvégezni. Ahhoz, hogy az év végi vizsgaidőszakra ez sikerüljön, egész évben körülbelül
hetente 15 oldalt kell figyelmesen elolvasni és alaposan feldolgozni az Újszövetségből,
mégpedig kronologikus módon: az időben egyszerre történő eseményeket „összeolvasva”. A
minden nappalis órán és konzultáción megírt zárthelyi dolgozatok az otthoni olvasást
ellenőrzik, az előadások pedig az olvasottak feldolgozását segítik.
A tantárgy elsajátításnak célja a teljes Szentírás ismerete, teológiai elméleti és gyakorlati
ismeretek megszerzése és hozzájárulás ahhoz, hogy a hallgató képessé váljon a Szentírás
önálló tanulmányozására.
Minden konzultáció, illetve nappali tagozaton a tantárgy órarend szerinti napján az első óra
zárthelyi dolgozatírással kezdődik, amelyben azt ellenőrzik, hogy az otthoni feladatukat a
hallgatók megfelelően elvégezték-e. A dolgozatok kérdéseire csak azok tudnak válaszolni,
akik nagy figyelemmel, frissen újraolvasták az akkorra esedékes részeket, és alaposan
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feldolgozták azokat. A kérdéseket ugyanis úgy állítjuk össze, hogy átlagos bibliaismeretre,
régebbi olvasásra alapozva ne lehessen őket megválaszolni: a részletekbe, bibliai tényekbe
kérdeznek bele, hiszen ezeknek a dolgozatoknak a célja nem a különböző teológiai
ismeretek, mélyebb megértés tesztelése lesz, hanem kizárólag a folyamatos, alapos,
figyelmes olvasás ellenőrzése. A dolgozatok jegyének átlaga adja az első félévi jegyet.
Kötelező nyomtatott tananyag:
* Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében 1. A négy
evangélium. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, é. n.
* 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.
* Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében 3. Pál apostol
első római fogságából íródott levelei (börtönlevelek). Pál apostol pásztori levelei. A
zsidókeresztényekhez írt levelek. A két főapostol végrendelete. János apostol írásai.
Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, é. n.
* Ruff Tibor: Bevezetés az ó- és újszövetségi kronologikus bibliaolvasáshoz. Ideiglenes
jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2017. 52 – 57. oldal
* Ruff Tibor – Surjányi Csaba: Bevezetés az Újszövetségbe I. Ideiglenes jegyzet, Szent
Pál Akadémia, 2000.
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Az Ige és a Szent Lélek kapcsolata (1999. márc. 10.)
Németh Sándor: Az elme megújítása (1999. márc. 17.)
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Bevezetés a teológiához (2000. okt. 3.)
Németh Sándor: Logosz és rhéma (1999. márc. 19.)
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BIBLIAI ETIKA (ZSIDÓ-KERESZTÉNY ERKÖLCSTAN) 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: ETIK1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Hack Péter egyetemi tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele: az óralátogatás.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. A számonkérés az órai jegyzet alapján történik.
Az értékelés ötfokozatú (1–5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy célja, hogy megismertesse a zsidó-keresztény erkölcstan alapjait, a bűnismeret és
a bűntől való elszakadás fontosságát. Az általános etikai ismeretek után a Biblia erkölcsi
üzeneteinek kibontása következik, időrendben haladva a kezdetektől a pátriarkák koráig.
A bűnnel kapcsolatos ó- és újszövetségi kijelentések és alkalmazásuk.
A jó és a rossz fogalma és a lelkiismeret. A cselekedetek erkölcsi értéke.
A bűnbeesés, a bukás következményei és az első gyilkosság. Az özönvíz előtti kor erkölcsi
állapota. Lót és Ábrahám életútjának erkölcsi tanulságai.
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.
Kötelező nyomtatott tananyag:
*Bibliai etika 1. Zsidó-keresztény erkölcstan. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2017.
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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KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – KOMMUNIKÁCIÓ 1 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy a Média tantárgycsoport tagja.
I. évfolyamon csak nappali tagozaton meghirdetve.
III. évfolyamon csak levelező tagozaton meghirdetve.
A tantárgy kódja: KO1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Grüll Tibor, egyetemi tanár
Előadó: Mondovics Napsugár tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettségek (kötelező tárgyak): - (I. évfolyam). Retorika 2 (III.
évfolyam.)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Félév közbeni követelmények:
A félév végi aláírás feltétele: Az előadások min.70%-án való megjelenés. Ezen felül orvosi
igazolást fogadunk el.
A félév végi jegy kialakításának módja: Az órákon való aktív részvétel és írásbeli
feladatokra szerzett részjegyekből áll össze.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
Az írásbeli kommunikáció alapjai
Az előadás célja, hogy a hallgatók számára bevezetést nyújtson a szövegelmélet alapjaiba.
Az előadások anyagának elsajátítása révén a hallgatók képessé válnak arra, hogy tudatosan
használják anyanyelvüket: a szavak kiválasztásán és a mondatok megformálásán keresztül a
műfaji és stilisztikai elvárásoknak megfelelően építsék fel szövegeiket.
Előadások az első félévben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az írásbeliség korszakai
A nyelv építőkövei
Hogyan lesz a mondatból szöveg?
Hogy változtatta meg az internet az írásbeli kommunikációt? (meghívott előadóval)
A magyar stilisztika alapjai (gondolatalakzatok)
A magyar stilisztika alapjai (a humor fajtái)

Előadások a második félévben:
7. A magyar nyelv rétegei
8. Szövegtípusok – szövegműfajok
9. Az újságírás alapjai (a Hetek c. hetilap bemutatása, meghívott előadóval)
10. Az intertextualitás típusai és a posztmodern szövegvilág
11. A héber és görög írásbeliség és a Biblia nyelvi jellegzetességei
12. A bibliafordítás műhelytitkai (meghívott előadóval)

Ajánlott irodalom:
Carr, Nicholas: Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? A sekélyesek kora. Budapest:
HVG, 2014.
Goldberg, Bernard: Médiahazugságok. Kaposvár: Focus, 2002.
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, 2000, Osiris Kiadó
Harle Tamás: Az újságírás mestersége és művészete. Budapest: Kék Európa Stúdió, 2012.
Kenesei István: A nyelv és a nyelvek. Budapest: Akadémiai, 2012.
15

Kuziak, Michail – Rzepczynski, Slawomir: Tanuljunk meg írni! Budapest: Magyar
Könyvklub, 2004.
Rácz Endre: Kis magyar nyelvtan. Budapest: Gondolat, 1982.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Budapest: Kossuth, 2002.
Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika. Budapest: Osiris, 2007.
Ulfcotte, Udo: Megvásárolt újságírók. Budapest: Patmos, 2015.
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KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – RETORIKA 1 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy a Média tantárgycsoport tagja.
I. évfolyamon csak nappali tagozaton meghirdetve.
A tantárgy kódja: RET1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Gyakorlatvezető: Tóth Géza lelkésztanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben (nappali tagozaton)
A gyakorlat látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma a nappali tagozaton (igazolás nélkül): 2, lehetséges
hiányzások száma a nappali tagozaton (igazolással): 4.
A félév beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt,
kiválóan megfelelt). A megfelelt érdemjegyért a „Gyakorlati munkafüzet a személyes
bizonyságtevéshez” c. ideiglenes jegyzetből öt szabadon választott feladatot kell elkészíteni.
Nyolc feladat megfelelő minőségű teljesítése esetén kiválóan megfelelt értékelés kapható.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A cél, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szóbeli társadalmi kommunikáció és a retorika
alapjaival, mintát kapjanak azok alkalmazásához gyakorlati példákon keresztül. Az
Apostolok cselekedeteiben található prédikációk áttekintése retorikai szempontok alapján.
A tantárgy elsajátításával a hallgatók egyrészt egyházi szolgálatra, egyházi evangelizációs
tevékenységben való részvételre, igehirdetésre, hitoktatásra stb. készülnek fel, másrészt
nyilvános társadalmi kommunikációra, médiatevékenységre készülnek fel.
A nyilvános beszéd és az interperszonális kommunikáció elméleti alapjai
1. A kommunikáció alapelemei: adó, vevő, kód, csatorna, hír, feedback. A kommunikáció
szintjei, és csatornái, szavak és „töltésük”, elvont és konkrét fogalmak, képszerű
kifejezések, közhelyek, metanyelv, hangsúly, hangszín, hangerő, intonáció, nonverbális
csatornák, testtartás, gesztusok, mimika, szemkontaktus, stb.
2. A kommunikáció típusai: véletlenszerű közlés, érzelmi indulati közlés, instrumentális
közlés. Interperszonális kommunikáció (beszélgetés indítás, nyitott és zárt kérdések, a
bizalom felkeltése, elismerés, méltatás, a beszéd fenntartása, irányítása). A meggyőzés (a
meggyőzés hatása, behódolás vagy engedelmesség, azonosulás, identifikáció, belsővé válás,
interiorizáció, a kognitív disszonancia).
3. Az érvek fajtái: entiméma és szillogizmus, definíció, logikai es emocionális érvek, okokozati érvek, összehasonlításon alapuló érvek, tekintélyekre való hivatkozás, statisztikai
adatok, analógián alapuló érvek, indukció, dedukció, összeférhetetlenségen alapuló érvek,
valószínűséggel való érvelés, racionális és emocionális érvelés, érvelés a nyerés/vesztés
esélyeivel, félelemkeltés, faktoidok, cáfolat; fő- és mellékút, „örömbrigád” effektus;
kérdéstípusok, beszédszerkezetek, bevezetés, tárgyalás, befejezés. Arisztotelész iskolája
(logosz, pathosz, ethosz), dramatizálás (Kenneth Burke).
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Tanulmányi segédlet:
*Gyakorlati munkafüzet a személyes bizonyságtevéshez
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó Alapítvány, 2003.
Németh Erzsébet: Közszereplés. Osiris Kiadó Kft. 2006.
Pratkanis és Aronson: Rábeszélőgép. AB OVO Kiadói Kft. 1992.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó Zrt. 2009.
Ajánlott 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.)
Németh Sándor: A hit beszéde és a diabolikus beszéd (2010. 02. 27.)
Németh Sándor: Isten Igéjének helyes szólása (2013. március 10.)
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BIBLIAI TÖRTÉNELEM 1 (Kötelező tantárgy)
I. évfolyamon magyarul levelező tagozaton, angolul nappali tagozaton meghirdetve. II.
évfolyamon nappali tagozaton meghirdetve.
A tantárgy kódja: BT1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős és előadó: Grüll Tiborné, adjunktus
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma nappali tagozaton (igazolás nélkül): 3
Lehetséges hiányzások száma nappali tagozaton (igazolással): 3
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 kollokviummal zárul. A hallgató a félév tananyagából írásbeli
vizsgán ad számot tudásáról. Az értékelés ötfokozatú (1-5) érdemjeggyel történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az előadások az ószövetségi tanulmányokba való történeti bevezetést segítik. A népek
kialakulását (1Móz 10) csak röviden érintve Ábrahám korától kezdődően az
intertestamentális korig foglalkozunk az ókori Kelet történetével. A hallgatók áttekinthetik a
zsidó nép és az ókori zsidó állam történetének állomásait. Az események
tanulmányozásának középpontjában az ószövetségi személyek, földrajzi helyek, események
állnak, de ezekre az órán csak utalunk, mivel adottnak vesszük azok ismeretét. Fő célunk,
hogy a bibliai események történeti hátterét vázoljuk fel, s ahol ez lehetséges, a történetirégészeti bizonyítékokat is felsorakoztassunk. A kronologikus tájékozottság kialakítása
mellett fontos célunk a topográfiai ismeretek erősítése is. Forrásolvasásra (természetesen
magyar fordításban) két alkalommal tudunk időt szakítani: ekkor elsősorban a releváns
asszír és babilóni krónikák, valamint az Izraelben talált feliratos emlékek (Mésa-sztélé, Tel
Dan-i felirat, Lakisi osztrakonok, pecsétek stb.) szövegeit tanulmányozzuk. Az előadások
Izrael szomszédainak és az Izraellel kapcsolatba került birodalmaknak (asszír, újbabilóniai,
méd–perzsa, makedón) történetét is röviden érintik.
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.
Kötelező nyomtatott tananyag:
* Grüll Tibor: Bibliai történelem: Ószövetség Az ókori Kelet és Egyiptom története.
Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2009
* Grüll Tibor: Bibliai történelem – Ószövetség. (Vizsgaanyag)
Szent Biblia. Ford. Károli Gáspár [A bibliai szöveg értelmezéséhez időnként érdemes
elővenni az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT) bibliafordítását is (I–II. kötet, Bp.
1994 reprint).
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Flavius Josephus: A zsidók története, ford. Révay József, Gondolat-Talentum, Bp., 1994.
(3. kiad.)
Aharoni, Y. és Avi-Yonah, M.: Bibliai atlasz, szerk. Grüll T. és Horváth A. Carta
(Jerusalem) – Szent Pál Akadémia (Budapest), 1999.
Allerhand, Jacob: A zsidóság története, MIOK, Bp., 1988. (Alef-könyvek)
Németh Sándor: A történelmi és a végső Babilón, in: A hit botránya. Bp., Új Spirit, 2001.
211–248.
Németh Sándor: A korszakváltás menetrendje, in: A hit botránya. Bp., Új Spirit, 2001.
249–284.
Liebi, R.: Beteljesedett prófécia. A világtörténelem Dániel próféta látomásában.
Evangéliumi Kiadó, Bp. 1971.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
De Lange, N.: A zsidó világ atlasza. Helikon–Magyar Könyvklub, Bp. 1996.
Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza. Helikon–Magyar Könyvklub, Bp. 1998.
Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. Tankönyvkiadó, Bp. 1964. [újabb kiadások is]
Komoróczy Géza: A babiloni fogság. Egyéni és közösségi stratégiák az identitás
megőrzésére kisebbségi helyzetben, in: Bezárkózás a nemzeti hagyományba, Századvég,
Bp., 1992, pp. 230–304.
Ghirshman, R.: Az ókori Irán. Médek, perzsák, párthusok. Gondolat, Bp. 1985.
Klengel, H.: Az ókori Szíria története és kultúrája. Gondolat, Bp. 1977.
Kőszeghy Miklós: Cseréplevelek. Héber feliratok a fogság előtti Palesztinából. Új
Mandátum, Bp. 2003.
Tóth Kálmán: A régészet és a Biblia. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp. 1985.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Hágár és Ismael története (2010. február 3.)
Németh Sándor: Káin és Ábel (2010. február 7.)
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BIBLICAL HISTORY 1 (OLD TESTAMENT) - compulsory course, can be taken in English
optionally for full time students

Course Code: BT1
Credits: 2
Person in Charge, lecturer: Tibor Grüll, college professor
Prerequisites: Biblical History 1 (BT1)
Course opens: first term, every year
Attendance is compulsory
Possible number of lessons missed for full time students (without a doctor’s note): 3
Prerequisites for taking the exam: attendance
Prerequisites to substitute attendance: a minimum five-page long essay on a historical
subject offered by the lecturer.
Assessment: A 5-grade mark
Evaluation Process: a written exam.
Course description, course goals, student learning outcomes, skills and competences to
be acquired
This course examines the Old Testament (Hebrew Bible) from historical and archaeological
point of view. Our aim is to illustrate the historical background of the Biblical stories.
Special emphasis is placed on the Bible against the backdrop of its historical and cultural
setting in the ancient Egypt, Canaan, and the Near Eastern empires, such as Assyria,
Babylonia, Persia, and the Greco-Macedonian empire of Alexander the Great.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Protohistory of humanity according the Bible
Genealogy of Nations – The Abrahamic nation vs. Nimrod’s Empire
Canaan, Egypt, Philistea
Israel in Egypt
The Exodus and wandering in the wilderness
The Israelite conquest of Canaan – Age of the Judges
United Monarchy of Israel
The Divided Kingdom: Israel – the Assyrian captivity
The Divided Kingdom: Judah
The Babylonian captivity – Daniel’s vision on the world empires
Return from Babylon – Judah under Persian and Greek rule
Revolt of the Maccabees – the Hasmonean state

Bibliography
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.
Old Testament History
Tibor, Grüll: Old Testament History. 2017.
Ahituv, Shmuel: Echoes from the Past. Hebrew and Cognate Inscriptions from the
Biblical Period. Jerusalem: Carta, 2008.
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Hoffmeier, James K.: Israel in Egypt. The Evidence for the Authenticity of the Exodus
Tradition. New York–Oxford: Oxford University Press, 1996.
Kitchen, Kenneth: On the Reliability of the Old Testament. Grand Rapids–Cambridge:
Eerdmans, 2003.
Mazar, Benjamin: Biblical Israel. State and People. Jerusalem: The Magnes Press, 1992.
Miller, Maxwell J.; Hayes, John H.: A History of Ancient Israel and Judah. London:
SCM Press, 2006.
Redford, Donald B.: Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. Princeton: Princeton
University Press, 1992.
Biblical Archaeology
Hoffmeier, James K.: The Archaeology of the Bible. Oxford: Lion Hudson, 2008.
Holden, Joseph M. – Geisler, Norman: The Popular Handbook of Archaeology and the
Bible: Discoveries That Confirm the Reliability of Scripture. Eugene, OR: Harvest House
Publishers, 2013.
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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KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – EVANGELIZÁCIÓ (Kötelező tantárgy)
I. évfolyamon csak levelező tagozaton meghirdetve.
A tanegység kódja: EV
Kreditérték: 2.
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens.
Gyakorlatvezető: Tóth Géza lelkésztanár
Előtanulmányi követelmények: Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben. A gyakorlat látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma a nappali tagozaton (igazolás nélkül): 2, lehetséges
hiányzások száma a nappali tagozaton (igazolással): 4.
A tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az értékelés háromfokozatú (kiválóan megfelelt,
megfelelt, nem felelt meg) érdemjeggyel történik.
Az értékelés módja: a hallgatóknak a félév során különböző, általuk választott
élethelyzetekben beszélgetéseket kell kezdeményezniük az evangéliumról. A
beszélgetésekről rövid jegyzőkönyvekben számolnak be. A megfelelt érdemjegy eléréséhez
minimum 5, a kiválóan megfelelt szint eléréséhez minimum 7 jegyzőkönyv leadása
szükséges.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy szakmai célja, hogy Isten országának evangéliumával kapcsolatos bibliai
igazságok a hallgatók mindennapi életének részévé váljanak. A gyakorlati feladatok által
megszeressék, és megszokják a hitvalló életformát. Az órákon tanultakat a gyakorlatban
párhuzamosan alkalmazzák.
Az evangélium üzenetének, a megváltás emberi életre kiható elemeinek részletes ismerete
(bűnbocsánat, örök élet, gyógyulás, szabadulás, anyagi áldás stb.) Az Isten országának
titkaira vonatkozó, működésének, sajátosságainak megismerését elősegítő igazságok
elemzése. A világnézet és az evangélium hirdetésének kapcsolata. A csodákra való
nyitottság fejlesztése. Az emberektől való félelem legyőzésének kérdései. A tanítványság és
bizonyságtevés kapcsolata. A főpapi szolgálat és hitvallás összefüggései. Az evangélista
szolgálata. Különböző világnézetű és hátterű emberek felé való szolgálat.
Elsajátítandó készségek:
Különböző vallási és világnézeti meggyőződésű emberek felé való szolgálat során az
evangélium üzenetének testreszabott képviselete.
Az evangelizációval kapcsolatban támasztott követelmények (bátorság, őszinteség,
találékonyság, bölcsesség, szellemi erő) megszerzése.
Önállóság elérése. A szakmai ismeretek és elsajátított készségek birtokában a
bizonyságtevés területén megszerzett önállóság, amely következtében a hallgató a szervezett
evangelizációs programoktól függetlenül, és azok hiányában is a mindennapi élet részévé
teszi a hitvallást, mint életmódot.
Tanulmányi segédlet:
*Evangelizáció
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Reinhard Bonke: Evangelizáció tűzzel. Zúgó Szél Alapítvány, 1992.
Carlos Annacondia: Idefigyelj sátán! Hit Gyülekezete, 2000.
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Németh Sándor: Újjászületés. Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2005.
Lester Sumrall: Életem. Bp. 2004. Hit Gyülekezete
T. L. Osborn: A betegek meggyógyulnak. Hit Gyülekezete, 2000.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Hirdesd az evangéliumot! (2005. szept. 28)
Németh Sándor: Miért hívja az Úr a bűnösöket? (2005. okt. 16.)
Német Sándor: A keresztről szóló beszéd (2010. április 25.)
Németh Sándor: Az egyház küldetése az életmentés (2010. szeptember 12.)
Németh Sándor: Az üdvösség útja (2013. április 21.)
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EGYHÁZI SZOLGÁLAT – BEVEZETÉS A SZOLGÁLATBA 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: BEV1
Kreditérték: 1
Tantárgyfelelős és gyakorlatvezető: Nasinszky Péter
Előtanulmányi kötelezettségek: 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:
A Bevezetés a szolgálatba tantárgy célja, hogy a hallgatók felkészüljenek és a gyakorlat
vezetőjének koordinálásával, tanácsadásával aktívan részt vesznek az egyház életében,
annak különböző területein szükséges szolgálatokban.
Az első félévi szeminárium a szolgálatra való felkészüléshez nyújt segítséget.
A félév során feldolgozandó témakörök: Mi a szolgálat, Mi indokolja azt, hogy az ember
Istent szolgálja, a szabadság és a szolgálat kérdése, Hogyan kell szolgálni, Jézus és Pál
apostol mintája, a segítő szolgálat, a hívők és az egyház szolgálati területei, ígéretek Isten
szolgáinak.
Kötelező nyomtatott tananyag:
*Nasinszky Péter: Alapelvek a szolgálatról. Egyházi szolgálat, Bevezetés a szolgálatba.
*Óravázlatok az első évfolyam 1. félévében, Szent Pál Akadémia, Budapest, é. n.
Derek Prince: A Biblia alaptanításai. 1-5. kötet. Budapest: Karizmatikus klasszikusok,
2003.
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.
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).
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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.
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.)

26

MEGHIRDETETT VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK
2019/2020-AS TANÉV, ŐSZI (1.) FÉLÉV

Kötelezően választható tantárgy teljesítésére a szakon a hallgatók egy, az intézmény által
meghatározott körből választhatnak tantárgyat. Szabadon választható tantárgy esetében a
hallgató bármely, a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgy közül választhat,
de teljesítheti az intézményben is. A máshol felvenni szándékozott tantárgyak, illetve a
megszerzett kreditek elfogadhatóságáról a Kreditátviteli Bizottság dönt.
A választható tantárgyak leírásait a Szent Pál Akadémia „Választható tantárgyak
tantárgyleírásai 2019/2020. 1. félév” című kiadványa tartalmazza.
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