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TEOLÓGIA EGYSÉGES OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT
2019/2020-AS TANÉV, III. évfolyam 1. félév
MEGHIRDETETT KÖTELEZŐ1 TANTÁRGYAK
Kód
KARTEOL5
DOX1

OSZ3
OSZSZIG
USZ3
KR3
PT1

ETOR1

HEB3

GOR3

KO1

EV

SZAKSZEM1

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó (ea.),
gyakorlatvezető (gyv.)
Karizmatikus teológia 5
tf.: Grüll Tibor
ea.: Németh Sándor
Doxológia 1
tf: Hack Márta
ea.: Németh Judit
Ószövetségi írásmagyarázat 3
tf.: Rugási Gyula
ea.: Szöllősi Tibor
Ószövetség szigorlat
(BO, BOSZ, OSZ)
Újszövetségi írásmagyarázat 3
tf.: Flaisz Endre
ea.: Surjányi Csaba
Krisztológia 3
tf. és ea.: Ruff Tibor
Keresztény élet és szolgálat I – Pásztorlástan 1
tf.: Hack Márta
ea.: Márkus Olga
Egyetemes és magyarországi egyháztörténet –
Egyetemes egyháztörténet 1
tf.: Tóth Eszter
ea.: Répás László
Óhéber nyelv és exegézis 3
tf.: Grüll Tiborné
ea.: nappali tagozat: Finta Szilvia, levelező
tagozat: Hack Márta
Ógörög nyelv és exegézis 3 / New Testament
Greek Language and Exegesis 3 (tanulható
angolul nappali tagozaton)
tf.: Tóth Eszter
ea.: Grüll Tiborné
Keresztény élet és szolgálat I – Kommunikáció 1
(levelező tagozaton)3
tf: Rugási Gyula
ea.: Grüll Tibor, Mondovics Napsugár
Keresztény élet és szolgálat I – Evangelizáció
(nappali tagozaton)
tf.: Hack Márta
gyv: Tóth Géza
Szakdolgozati szeminárium 1
tf.: Finta Szilvia
gyv: Mondovics Napsugár

Kreditpont

Vizsgaforma

Heti/havi óraszám2
Elmélet Gyakorlat

3

Beszámoló
(3 fokozatú)

előadássorozat

3

Kollokvium

előadássorozat/4

2

Beszámoló
(3 fokozatú)

2/2

1

szigorlat

vizsgakurzus

3

Kollokvium

2/2

3

Tantárgyi
záróvizsga

2/2

3

Kollokvium

2/2

2

Kollokvium

4/4

2

Gyakorlati jegy

3/2

2

Gyakorlati jegy

3/2

2

Gyakorlati jegy

2/2

2

Beszámoló
(3 fokozatú)

-/2

2

Gyakorlati jegy

2/2

Kötelező tárgy: az, amelynek elvégzése a szakon mindenki számára kötelező.
Heti óraszám: nappali tagozaton/havi óraszám: levelező tagozaton.
3
Média tárgycsoport tagja.
1
2

3

Kód
BEV5

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó (ea.),
gyakorlatvezető (gyv.)
Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 5
tf. és gyv.: Nasinszky Péter

Kreditpont

Vizsgaforma

1

Beszámoló
(3 fokozatú)

Heti/havi óraszám2
Elmélet Gyakorlat
(szakmai
gyakorlat)

A mintaterv szerint teljesítendő kreditszám ebben a félévben: 32 (teljesítése nappali tagozaton
feltétele a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének).
Minimálisan teljesítendő kreditszám (állami támogatott/állami ösztöndíjas képzésben maradáshoz):
18 és 2,5-es tanulmányi átlag4.
Választható tantárgy azok számára, akik már teljesítették Doxológia 1 (DOX1) tantárgyat egy
előző félévben (akik nem teljesítették, azok kötelező tárgyként vegyék fel ebben a félévben a 1-es
kódú tárgyat):
Kód
DOX3

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó (ea.), KreditVizsgaforma
gyakorlatvezető (gyv.)
pont
Doxológia 3
Beszámoló
tf: Hack Márta
3
(3 fokozatú)
ea.: Németh Judit

Heti/havi óraszám5
Elmélet
Gyakorlat
előadássorozat/4

Meghirdetett vizsgakurzus:6
Kód
DOX1

Tantárgy,tantárgyfelelős (tf), előadó (ea)
gyakorlatvezető (gyv.)
Doxológia 1 – vizsgakurzus
tf.: Hack Márta
ea.: Németh Judit

Kredit
-pont

Vizsgaforma

3

Tantárgyi
záróvizsga

Heti/havi óraszám1
Elmélet
Gyakorlat
vizsgakurzus

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

SZDPRO1

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.) előadó
(ea.), gyakorlatvezető (gyv.)
Szakdolgozati proszeminárium 1
(választható tantárgy)
tf.: Finta Szilvia
ea.: választható

Kreditpont

Vizsgaforma

3

Beszámoló

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

A jegyzetboltban megvásárolható tananyagot *-gal jelöltük a tantárgyleírásban.

Tanulmányaikat 2016-ban vagy azután kezdők számára.
Heti óraszám: nappali tagozaton/havi óraszám: levelező tagozaton.
6
A vizsgakurzust azon hallgatóknak kell felvenniük, akik már hallgatták az előadásokat egy előző tanévben, de még
nem vizsgáztak a tárgyból.
4
5

4

Tantárgyleírások (kötelező tárgyak - mesterképzés, mintatanterv szerinti 5.
félév)

Karizmatikus teológia 5 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KARTEOL5
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:
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. *
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.
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’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’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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Ószövetségi írásmagyarázat 3 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: OSZ3
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Előadó: Szöllősi Tibor tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettségek: Ószövetségi írásmagyarázat 2 (OSZ2)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben. Az előadások látogatása kötelező.
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 kurzus az ószövetségi könyvek jellemző üzeneteit tekinti át a teljes üdvtörténelem
összefüggésében, ebben a félévben Ésaiás prófétától Malakiásig.
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: Jóel könyve (2011. február 23.)
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Ószövetség szigorlat (BO, BOSZ, OSZ)
A tanegység kódja: OSZSZIG
Kreditérték: 1
Előtanulmányi követelmény: Bevezetés az Ószövetségbe (BO2), Bevezetés az
Ószövetségbe szeminárium (BO2SZ). E két tantárgy mindkét félévéből, továbbá az
Ószövetségi írásmagyarázat összes félévéből meg kell szerezni az összes előírt kreditszámot
a szigorlat megkezdéséhez.
FIGYELEM! A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a sikeres írásbeli szigorlat!
Vizsgatárgyak: Bevezetés az Ószövetségbe, Ószövetségi írásmagyarázat
A vizsgabizottság tagjai: Ruff Tibor, Szöllősi Tibor, Hack Márta
Vizsgatételek:
1. Ószövetségi kánon, az ószövetségi könyvek csoportosítása. Apokrifek és
pszeudepigrafák.
2. A Teremtés könyve.
3. Izrael története az Exodustól a honfoglalásig.
4. A Sínai szövetség és Mózes törvénye.
5. A Tóra mint „Krisztusra vezérlő mester”. Az izraelita ünnepek.
6. Józsué és a bírák kora.
7. Saul élete, működése.
8. Dávid élete, működése.
9. Salamon élete, működése. Salamon könyvei.
10. A biblia bölcseleti könyveiről általában. Jób könyve.
11. A zsoltárok könyve. Messiási próféciák a zsoltárokban.
12. Izrael királyai, életük, működésük: I. Jeroboám-Zimri.
13. Izrael királyai, életük, működésük: Omri dinasztiája.
14. Izrael királyai, életük, működésük: Jehu dinasztiája.
15. Izrael királyai, életük, működésük: Sallum-Hósea.
16. Júda királyai, életük, működésük: Roboám-Josafát.
17. Júda királyai, életük, működésük: Jórám-Uzziás.
18. Júda királyai, életük, működésük: Jótám-Amon.
19. Júda királyai, életük, működésük: Jósiás-Sedékiás.
20. Júda babiloni fogsága, élete a perzsa érában.
21. Hazatérések a babiloni fogságból.
22. Gyógyulás az ószövetségben.
3. Példázatok a történeti könyvekben.
23. Példázatok Jeremiás és Dániel könyvében.
24. Ezékiel példázatai.
25. Zakariás példázatai.
26. Példázatok a rövid prófétai könyvekben (Zakariáson kívül).
27. Isten országa az ószövetségben. Az ószövetségi hivatalok szerepe, együttműködése
Isten országának felépítésében.
28. Az izraelita prófétai hivatal eredete. A kapcsolódó héber terminológia. 5Móz 18:9-22.
29. A prófétai hivatal természete, a prófétai tevékenység. Kapcsolat a másik két hivatallal.
30. A prófétai kijelentésvétel és kommunikáció formái az ószövetségben. A kapcsolódó
héber terminológia.
31. A Mózes előtti kor prófétái. A pátriárkák élete.
32. A prófétai szolgálat Izraelben a Mózestől Sámuelig terjedő korban.
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33. A prófétai szolgálat Dávid korában. Dávid messiási próféciái.
34. A prófétai szolgálat Dávid kora után Elizeussal bezárólag. Illés és Elizeus szolgálata,

csodáik.
35. Az Elizeus után élt nem „író” próféták. Abdiás, Jóel és Jónás. Hátterük, szolgálatuk,

üzenetük.
36. Ámós, Hóseás és Mikeás. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük.
37. Ésaiás. Háttere, szolgálata, üzenete.
38. Náhum, Sofóniás, Habakkuk. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük.
39. Jeremiás. Háttere, szolgálata, üzenete.
40. Ezékiel. Háttere, szolgálata, üzenete.
41. Dániel. Háttere, szolgálata, üzenete.
42. Aggeus, Zakariás, Malakiás. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük.
43. A papság eredete. A melkizedeki és az ároni papság összevetése. Zsolt 110; Zsidó 7.
44. Az izraelita áldozati rendszer.
45. A papi és lévitai rend. A dávidi istentisztelet. A papi funkciók kapcsolata a másik két
hivataléival.
46. Izraelita főpapok életrajza.
47. Az izraelita főpapok funkciói, felszentelésük, beiktatásuk.
48. A babiloni rendszer papsága. Hamis próféták.
49. A király hivatala az Ószövetségben. A „királytörvény”. Kapcsolat a másik két
hivatallal.
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*
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Újszövetségi írásmagyarázat 3 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: USZ3
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Flaisz Endre adjunktus
Előadó: Surjányi Csaba tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettségek: Újszövetségi írásmagyarázat 2 (USZ2)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással: 2, igazolás
nélkül: 1.
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
Az igemagyarázás, ill. exegézis alapvető módszereinek elsajátíttatása; minél szélesebb
spektrumú készség kifejlesztése a kijelentés vételében; a tanulmányozott szakasz teológiai
és egyéb üzenetének megismerése. A tantárgy tanulmányozása hozzájárul a teljes Szentírás
és a bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének megismeréséhez, a teológiai
elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához.
Ebben a félévben Pál apostol leveleivel kezdünk foglalkozni. Elsőként a Korinthoszba írt
két levelet tárgyaljuk, különös tekintettel a tanító jellegű részekre. Ezt követően a
Galatákhoz, illetve a Thesszalonikabeliekhez írt két levél kerül sorra. Előbbiben a
törvénykezés és az igézés problémáit, utóbbiakban az eszkatológiai jellegű tanítást emeljük
ki. A félévet a Rómaiakhoz írt levél tárgyalásával folytatjuk, melyben főként Izrael, a
nemzetek és az Egyház kapcsolatával foglalkozunk. Végül a börtönleveleket vesszük át:
Efeszosz, Filippi, Kolosse, Filemon levelek.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Újszövetségi írásmagyarázat 3 Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele. Hallgatói
óravázlatok, 2005/2006, 2017. *
Újszövetségi írásmagyarázat 3. Pál apostolnak a korinthosziakhoz írt első és második
levele. 1. rész: A szellemi ember. Hallgatói órai vázlatok, 2016. *
Újszövetségi írásmagyarázat 3. Pál apostol korinthosziakhoz írt első és második levele,
2.rész. 2.1.A házasság. 2.2.Az apostoli szolgálat. Hallgatói óravázlatok, 2016-2018. *
Újszövetségi írásmagyarázat 3. Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele, Hallgatói
óravázlatok, 2016. *
Hallgatói órai jegyzet az Újszövetségi írásmagyarázat 3 tárgyból Surjányi Csaba
előadásairól (2012) Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele *
Újszövetségi írásmagyarázat 3. Pál apostolnak a thesszalonikabeliekhez írt első és második
levele. Hallgatói óravázlatok, 2015, 2017. *
Surjányi Csaba: Láncok között szabadon. Előszó Pál apostol első római fogságából írt
leveleinek új fordításához; a levelek fordítása és lábjegyzeteik. Új Exodus XVI/2.
Ruff Tibor: Hajnal Rómában, Új Exodus XIV/1.
Surjányi Csaba: A metropolisz ébredése, Új Exodus, XV/1.
Surjányi Csaba: Atyai dorgálás, Új Exodus, XV/2.
Szöllősi Tibor: Fiatal gyülekezetek gondjai, Új Exodus, XVI/1.
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A Szent Pál Akadémia Újszövetség fordítása:
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. *
Pál apostol levele a rómaiakhoz, Ruff Tibor fordítása, Új Exodus, XIV/1.
Pál apostol első levele a korinthosziakhoz, Rugási Gyula fordítása, Új Exodus, XV/1.
Pál apostol második levele a korinthosziakhoz, Rugási Gyula fordítása, Új Exodus, XV/2.
Pál apostol levele a galáciaiakhoz, Csalog Eszter fordítása, Új Exodus, XVI/1.
Pál apostol első levele a thesszalonikaiakhoz, Répás László fordítása, Új Exodus, XVI/1.
Pál apostol második levele a thesszalonikaiakhoz, Répás László fordítása, Új Exodus,
XVI/1.
Pál apostol levele az Efeszoszbeliekhez, Pál apostol levele a Filippibeliekhez, Pál apostol
levele a Kolossébeliekhez, Pál apostol levele Filemonhoz. Rugási Gyula fordítása, Új
Exodus, XVI/2.
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Krisztológia 3 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KR3
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős és előadó: Ruff Tibor főiskolai docens és meghívott előadók
Előtanulmányi kötelezettségek: Krisztológia 2 (KR2)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben.
Az előadások látogatása kötelező.
A tantárgy félévkor tantárgyi záróvizsgával zárul (mindhárom félév anyagából). Az írásbeli
dolgozat 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 bibliai tanítások, a teológia tudományrendszerének
megismeréséhez, a teológiai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához, a tanítvánnyá
váláshoz, az egyházi szolgálatra való felkészüléshez.
Krisztus mennybemenetelétől az örökkévalóságban betöltött szerepéig tekintjük át a
Messiás történelmét:
1. A Messiás megkoronázása és megdicsőülése a Mennyben
2. A Szent Szellem elküldése
3. A Messiás teljhatalmú uralkodása az egész világmindenség fölött
4. Főpapi szolgálata
5. Menyegzője és visszatérése (visszatérésének szakaszai)
6. Ítéletek bírói széke és királyi trónja előtt
7. Szerepei az ezer éves királyságban
8. A vég, amikor visszaadja a hatalmat az Atyának
9. A Krisztus az örökkévalóságban
Kötelező nyomtatott tananyag:
Derek Prince: Szöveggyűjtemény a Krisztológia c. tantárgy tanulmányozásához. Szent Pál
Akadémia, [é.n.] *
Kötelező audio tananyag (a harmadik félév végéig kell mindet meghallgatni):
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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Keresztény élet és szolgálat I – Pásztorlástan 1 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: PT1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens.
A tantárgy előadója: Márkus Olga tanársegéd, illetve meghívott előadók.
Előtanulmányi kötelezettségek: Teológia 1 szigorlat (TEOL1SZIG).
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben.
Az előadások látogatása kötelező. Lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül: nappali
tagozaton 6 tanóra (3 előadás), levelező tagozaton 2 tanóra (1 előadás).
A félévi aláírás feltétele – ami egyben a vizsgára bocsátás feltétele – az előadásokon való
részvétel. Egyéni tanrenddel rendelkezőknek a szóbeli egyeztetés alapján meghatározott
követelményeket kell betölteniük az aláírás megszerzéséhez.
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:
A képzés alapvető célja, hogy a hallgatók – az egyéni szellemi fejlődés és az egyházi
életben való aktív részvétel mellett – szilárd bibliai látást kapjanak a pasztoráció céljáról,
elméletéről és gyakorlatáról általában; Jézus Krisztus időtől és helytől független mintának
tekintett pásztori tevékenységéről; a hiteles pásztori szolgálat mibenlétéről; egy helyi
gyülekezet vezetéséről; a pásztor, a presbiterek és segítőik általános- illetve napi feladatairól
valamint a szolgálat minőségi követelményeiről. Az ismeretek elsajátításával párhuzamosan
a hallgatók ösztönzést kapnak a gyakorlati szolgálatra, a gyülekezeti életbe való aktív és
hatékony bekapcsolódásra. A cél elérésében fontos szerepet kap a meghívott előadók
kiválasztása, akik nemcsak előadásaikkal, de személyes példaadásukkal is követhető mintát
jelentenek a hallgatók számára.
Rövid tantárgyprogram:
A tárgy keretén belül a hallgatók átfogó képet kapnak a pásztori szolgálat ó- és újszövetségi
alapjairól, valamint annak gyakorlati megvalósulásáról az ószövetségi Izrael és a korai
egyház életében. A tananyag – mely elsősorban a helyi gyülekezetek általános szükségeinek
betöltésére fókuszál – összehasonlító megközelítésben érinti a kortárs pasztoráció
különböző módszertanait kitekintést adva egyúttal a nemzetközi trendekre is. A képzés
során a hallgatók részletesen megismerik a Főpásztor mintaadó tevékenységét, beleértve a
konkrét feladatokat, a módszertant, és az utódlás kérdését.
Kötelező nyomtatott tananyag:
1. Pásztorlástan 1, Óravázlatok, 2019/20-as tanév, 1. félév *
2. Kenneth Hagin: Szolgálati ajándékok, Patmos Records, Budapest, 2015. 9. és 12. fejezet
3. Ruff Tibor: Aki egy embert megment, egy világot ment meg, A bibliai zsidó joggyakorlat
alapjai Jézus korában, Új Exodus, XX. évf. 3. szám (2013.12), 68-73. oldalak.
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Egyetemes és magyarországi egyháztörténet – Egyetemes egyháztörténet 1
(Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: ETOR1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Tóth Eszter adjunktus
Előadó: Répás László tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettségek: Bibliai történelem 2 (BT2)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1. félévben
Az előadások látogatása kötelező.
Lehetséges hiányzások száma nappali tagozaton 3
Félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele: az óralátogatás. Megtagadott aláírás pótlásának
lehetősége, ill. feltétele: egy min. 5 oldalas dolgozat beadása a tanár által meghatározott
egyháztörténeti 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 intertestamentális kor Biblián kívüli zsidó irodalmának (apokrifok,
pszeudepigráf iratok) összefoglaló ismertetését követően Jézus Krisztus szolgálatától
tekintik át a keresztény egyház történetének első három századát. A hallgatók a következő
főbb témakörökben ismerkedhetnek meg a korszak egyház- és teológiatörténetével: A korai
egyház viszonya a Szentíráshoz és a héber kánonon kívüli írásokhoz (apokrifok,
pszeudepigraphák); Az egyház az apostolok korszaka után; az újszövetségi kánon
kialakulása; az egyház és a zsidóság viszonya; a keresztény teológia kezdetei; a korszak
egyházszervezete és egyházi élete; az egyház és a római állam viszonya; korabeli
eretnekségek, a kereszténység és a pogányság keveredése. Az előadások megkísérelik az
egyház apostoli kor utáni romlásának erkölcsi, szellemi és történeti okait felvázolni,
vizsgálják az egyházi hierarchia kialakulását, az apostoli tradíció létrejöttét, és azt hogy az
üldözések évszázadai hogyan végződhettek az egyház és állam viszonyának
konszolidálódásában.
Tematika:
1. A korai egyház és az ószövetségi Szentírás: héber kánon, Szeptuaginta, apokrif és
pszeudepigráf iratok
2. Az Újszövetség könyveinek születése (történeti háttér, eredetiség és hitelesség) és az
újszövetségi kánon története
3. Zsidók és keresztények, zsidó-keresztények. Az egyház és a zsidóság.
Antiszemitizmus és antijudaizmus a korai egyházban. A Barnabás-levél
4. Az apostoli atyák. Didakhé, Római Kelemen, Papiász, Antiokhiai Ignác
5. Keresztények és a római állam. A keresztényüldözés története
6. A hit védelme: az apologetika és az apologéták. Jusztinosz és Irenaeus
7. Eretnekségek az ókeresztény korban.
8. A szellemiek. Tertullianus és a montanizmus.
9. Az alexandriai iskola (Alexandriai Kelemen és Origenész)
10. Pogányság és kereszténység keveredése a II- III. században
15

A tanulmányok fejlesztik a hallgatók teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi,
valamint az értelmiségi hivatást és az általános szakmai
intelligenciát megalapozó ismereteit, illetve alkalmasságukat történeti ismeretek
megszerzésére.
Kötelező nyomtatott tananyag:
 Répás László: Egyetemes egyháztörténet I. Vázlatok és szöveggyűjtemény. Szent
Pál Akadémia, 2017*
 Répás László: Egyháztörténet 1 Cikkgyűjtemény. Szent Pál Akadémia, 2017*
 Az Újszövetség, különösen: Csel., 1-2 Kor., Ef., 1-2 Pét., 1-2 Tim., Tit., Jud., 1-23 Ján., Jel.
 Akikre nem volt méltó e világ – Hitvallók üldözése egykor és ma. szerk.: Morvay
Péter, Budapest 2012. 13-68. pp
 Henry Chadwick: A korai egyház, Budapest, 1999.
 Grüll Tibor: Az Újszövetség történeti bizonyítékai, (in. Hetek, XII. évf. 29. szám
2008. június 18.)
 Grüll Tibor: Az Újszövetség keletkezése, (in. Hetek, XII. évf. 4. szám 2008. január
25.)
 Grüll Tibor: A bálványok nem istenek, (in. Új Exodus, XII. évf. 4. szám)
 Grüll Tibor – Horváth András: A hatalom szemében: Legfőbb bűn a hit, (in.
Hetek, V. évf. 22. sz.)
 Grüll Tibor: Szent Pál beszéde az athéni bíróságon – Istenfélelem vagy
kíváncsiság? (in.: Hetek, VII. évfolyam, 32. szám, 2003. augusztus 8.)
 Grüll Tibor: Vádlottak padján a kereszténység – Küzdelem a Név ellen, (in.:
Hetek, III. évfolyam, 31. szám)
 Horváth András: Mágusok vagy keresztények – Közülünk váltak ki, (in. Új
Exodus, X. évfolyam 3. szám 2001. április 20.)
 Répás László: A tömegkultúra kritikája Tertullianusnál (in.: Hetek, VIII.
évfolyam, 2. szám, 2004. január 9.)
 Répás László: Irenaeus és a gnosztikusok párharcai – Hamisítók az
egyháztörténelemben (in.: Hetek, VII. évfolyam, 45. szám, 2003. november 7.)
 Répás László: A bűn misztériuma az emberi történelemben – Egyházatyák az
Antikrisztusról (in.: Hetek, VIII. évfolyam, 23. szám, 2004. június 3.)
 Répás László: Hogyan született az Újszövetség? (in.: Hetek, X. évfolyam, 17.
szám, 2006. április 28.)
 Répás László: Mítoszok vagy hiteles tanúk, (in.: Hetek, IX. évfolyam, 41. szám,
2005. október 14.)
 Ruff Tibor: Antiszemita könyv-e az Újszövetség? (in.: Hetek, VI. évfolyam, 43.
szám, 2002. október 25.)
Ajánlott nyomtatott tananyag:
 Deuterokanonikus bibliai könyvek a Septuaginta alapján, Budapest, 1998.
 Apokrifek (Szerk. Vanyó László) Budapest, 1980.
 Henok könyvei, (Ford. Dobos Károly Dániel, Frölich Ida, Hollós Attila)
Piliscsaba, 2009.
 Everett Ferguson: A kereszténység bölcsője, Budapest, 1999.
 Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába – Bevezetés, 1. fejezet: A
patrisztikus teológia, Budapest, 1995., 29-45. o.
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 Peter Brown: Az európai kereszténység kialakulása, Bp., Atlantisz sorozat 13-60.
o.
 Répás László: Káin követőinek evangéliuma – Júdás újratöltve (in.: Hetek, X.
évfolyam, 16. szám, 2006. április 21.)
 Ruff Tibor: Hamis messiások a zsidó történelemben (in.: Hetek, II. évfolyam, 51.
szám, 1998. december 19.)
 Rugási Gyula: Simon Mágus. Portrévázlat az első századból, in. Epheszoszi
történet, Debrecen, 1998.
 Rugási Gyula: Valentinusz és az alexandriai gnózis, in. Epheszoszi történet,
Debrecen, 1998.
 Pesthy Mónika: Órigenész, az exegéta, Budapest, 1996.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: A judaizmus és a kereszténység kettéválása (2012. szeptember 19.)
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Óhéber nyelv és exegézis 3 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: HEB3
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Grüll Tiborné adjunktus
Előadó: Nappali tagozaton Finta Szilvia adjunktus, levelező tagozaton Hack Márta
főiskolai docens
Előtanulmányi kötelezettségek: Óhéber nyelv és exegézis 2 (HEB2)
Meghirdetés gyakorisága: évente az 1. félévben
Óraszám: nappali tagozaton heti 3 óra (gyakorlat), levelező tagozaton min. 8 óra
(gyakorlat) egy félévben.
Az előadások látogatása, a dolgozatok, házi dolgozatok megírása kötelező.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul.
A gyakorlati jegy a zh-k és az év során beadandó házidolgozat érdemjegyének átlaga a
nappali tagozaton, levelező tagozaton jegyet szerezni a félév végi házidolgozat beadásával
lehet.
A tantárgy elsajátításának célja, rövid tantárgyprogram:
A tantárgy célja, hogy a héber nyelvtan elsajátíításával a hallgatók a héber Szentírást tudják
olvasni, fordítani majd értelmezni. Az órákon a szótárak használatát is gyakorolják.
Tananyag (nappali tagozaton):
Ismétlés (egyszerű szószerkezetek, a főnevek független és szerkesztett helyzete, birtokos
ragozás és prepozíciók ragozása. Az egyszerű (Qal) igeragozás. Igeragozás: befejezett és
nem befejezett cselekvés. Felszólító és óhajtómód. A jussivus. Igenevek ragozása és
használatuk. A fordító váv használata. Tiltás és tagadás. Az igetörzsek.)
Nyelvtani anyag: A tárgyi szuffixumok felismerése. Névszóragozás: újabb prepozíciók és
számnevek. Rendhagyó főnevek ragozása. A fokozás. Kérdőszók. A hiányos igék (pl. a
„megy” ige ragozása). A leggyakoribb gyenge igék a Qal törzsben.
Exegézis: A bűnbeesés és az ősevangélium (1 Móz 3:1–15) Micsoda az ember? ( 8. Zsoltár).
Ábrahám hite (1Móz 22:1–14). A száraz csontok megelevenednek (Ezékiel 37. fejezet).
Kötelező nyomtatott tananyag:
A tananyag egy része folyamatosan készülő jegyzetekből áll össze, melyeket a hallgatók
óráról órára kapnak majd kézhez. *
Óhéber nyelv és exegézis 3-4. Nappali tagozat, 3. évfolyam számára. 2018-2019, 1-2. félév,
Ideiglenes jegyzet, 2018. (Összeállította: Finta Szilvia) *
Héber ragozási táblázatok. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2007. *
Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához I. SZPA., Bp., 2017. *
Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához II. A teremtés. Az Édenben.
Micsoda az ember? SZPA, Bp., 2017. *
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Ógörög nyelv és exegézis 3 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: GOR3
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Tóth Eszter adjunktus
Előadó: Grüll Tiborné adjunktus.
Előtanulmányi kötelezettségek: Ógörög nyelv és exegézis 2 (GOR2)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az első félévben
A gyakorlatok látogatása kötelező.
A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul.
Az értékelés módja: A levelező tagozatosok gyakorlati jegyet a félévi anyagot számonkérő
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 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 hallgatók a harmadik félévben nyelvtanból először a különféle cselekvő múlt időkkel
(Act. Praet. Impf., Aor.I., Aor.II.), majd a Perfectummal ismerkedhetnek meg, végül az
Activumban álló igék ragozásának begyakorlása után megtanulják a Medium
szabályszerűségeit és használatát. A félév során mindkét tagozaton János I. levelét olvassuk.
Kötelező nyomtatott tananyag:
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) *
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 3 (Compulsory Course)
Course Code: GOR3.
Credits: 2
Person in Charge: Tóth Eszter, assistant professor
Actual Instructor: Grüll Tiborné, assistant professor
Prerequisites: Old Testament Greek and Exegesis 2 (GOR2)
Course Opens: every year, in the first term.
Attendance: compulsory.
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.
Completion of this semester equips students to translate, study, and interprete the epistles of
John as well as the Gospels with the aid of a dictionary. It helps them to deepen their
theological knowledge, and provides them the basis for developing exegetical competence.
Short course programme:
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 – Kommunikáció 1 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy a Média tantárgycsoport tagja.
A tanév első félévében I. évfolyamon csak nappali tagozaton meghirdetve, III. évfolyamon
csak levelező tagozaton meghirdetve.
A tantárgy kódja: KO1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős és előadó: Grüll Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi-Szalkai Melinda
gyakorlatvezető
Előtanulmányi kötelezettségek (kötelező tárgyak): 1. félévben: - (I. évfolyam). Retorika 2 (III.
évfolyam.), 2. félévben: Kommunikáció 1 (KO1)
Meghirdetés gyakorisága: évente, az 1.
Az előadások és a gyakorlóórák látogatása kötelező.
Félév közbeni követelmények: lásd alább.
A félév végi aláírás feltétele: Egy félévben legfeljebb három hiányzás megengedett.
A félév végi jegy kialakításának módja: Nappali tagozaton az osztályozás a gyakorlati órákon
kitöltött, levelező tagozaton a két konzultáció között otthon kitöltött feladatlapok és tesztek alapján
fog megtörténni.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák, rövid tantárgyprogram:
Az írásbeli kommunikáció alapjai (Grüll Tibor, Pécsi-Szalkai Melinda)
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.
Elméleti előadások az első félévben (2 hetente):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A nyelv és a nyelvek
Az írásbeliség korszakai
A nyelv építőkövei 1.: a fonémák (hangok és betűk)
A nyelv építőkövei 2.: a szavak (szókészlet és szókincs)
A nyelv építőkövei 3.: a ragok, jelek, képzők rendszere
A szövegtan alapjai

Elméleti előadások a második félévben (2 hetente):
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A magyar stilisztika alapjai 1.: gondolatalakzatok, szóképek
A magyar stilisztika alapjai 2.: a humor fajtái
Az intertextualitás típusai és a posztmodern szövegvilág
Szövegtípusok és szövegműfajok
Az újságírás klasszikus műfajai
Az on-line szövegvilág

Az előadásokat a nappali tagozaton minden második héten gyakorló órák követik, amelyeket PécsiSzalkai Melinda tart. A gyakorló órák anyaga az elméleti előadásokon elhangzott témákhoz
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kötődik, ily módon az elméleti órákon való részvétel erősen ajánlott. (Egy félévben legfeljebb
három hiányzás megengedett.) Az osztályozás a gyakorlati órákon kitöltött feladatlapok és tesztek
alapján fog megtörténni.
A levelező tagozaton a hat előadást négy alkalomra összevonva tartjuk meg, és a hallgatók otthonra
kapnak gyakorló feladatokat (tesztlapokat), amelyet a következő konzultációra kitöltve magukkal
kell hozniuk, az osztályozás az ezekre kapott érdemjegyek átlaga alapján történik.
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.
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.
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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.
Kötelező nyomtatott tananyag:
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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Szakdolgozati szeminárium 1 (Kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: SZAKSZEM1
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus
Szemináriumvezető: Mondovics Napsugár tanársegéd
Meghirdetés gyakorisága: évente az 1. félévben.
Előtanulmányi kötelezettségek: -.
A tantárgy félévkor ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tantárgy célja, hogy a hallgatóknak gyakorlati segítséget nyújtson a 3. évfolyam 2.
félévében kötelezően megírandó évfolyamdolgozatukhoz.
A szeminárium 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.
Az értékelés módja: A tervezett dolgozathoz: részletező vázlat (1 oldal), előszó (1-1,5
oldal), bibliográfia (1 oldal), valamint a bibliográfiában feltüntetett források közül egy
könyv vagy egy hosszabb tanulmány részletezése (1-2 oldal) írásban,
Formai követelmények: 1,5 sortáv, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-es
margók
Határidő: 2014. november 24. hétfő éjfélig kell leadni a titkárságon, vagy elküldeni a
dolgozat@szpa.hu címre.
Tematika:
1.
Mi az évfolyamdolgozat? – az évfolyamdolgozat írás célja, általános
követelmények
2.
Témaválasztás
3.
Évfolyamdolgozat típusok: teológiai, exegetikai, történelmi,
társadalomtudományi stb.
4.
Források feltárása, jegyzetelés módjai, bibliográfia, felhasznált irodalom,
hivatkozások jegyzéke
5.
A plágiumról
6.
Az évfolyamdolgozat felépítése (Előszó, Utószó vagy Konklúzió)
7.
Az évfolyamdolgozat stílusa
8.
Az érvelés menete
Ajánlott irodalom:
Egységes útmutató évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok leadásához és a záróvizsgához
(kötelező tananyag), Szent Pál Akadémia (aktuális tanév). Elérhető elektronikusan a
Neptun rendszer belépő képernyőn (https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx) a Letölthető
dokumentumok menüpontban és nyomtatva a jegyzetboltban.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006.
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Bp.,
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth, Bp., 2002.
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Útmutató a héber nyelvű Ószövetség tanulmányozásához szükséges legfontosabb
kézikönyvek használatához. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp., 2006.
Külföldi hallgatók számára a SZPA könyvtárában angol nyelven hozzáférhető
könyvek:
Kane, Thomas S.: The New Oxford Guide to Writing. Oxford University Press, New York,
Oxford, 1994.
McClain – Molly – Roth, Jacqueline D.: Writing Great Essays. McGraw-Hill, USA, 1999.
Rossiter, Jill: The College Guide to Essay Writing. DW Publishing Co., USA, 2006.
Shiach, Don: How to write essays? How To Books Ltd., Begbroke, Oxford, 2009.
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Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 5 (Kötelező gyakorlat)
A tanegység kódja: BEV5
Kreditérték: 1
Tantárgyfelelős és gyakorlatvezető: Nasinszky Péter, lelkésztanár.
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 4 (BEV4).
Meghirdetés gyakorisága: évente.
A gyakorlaton való részvétel kötelező.
A gyakorlat félévkor beszámolóval zárul: a félév során végzett szolgálatokról egy
táblázatban (lásd a Neptun belépő képernyőjén) a hallgató által adott rövid összefoglalás,
illetve a gyakorlóhely (gyülekezet) gyakorlatvezetője / szolgálatvezetője értékelése
alapján. Amennyiben több gyakorlatvezető / szolgálatvezető volt, mindegyikük
értékelésével külön lapot kell leadni (kérjük a lapokat összekapcsolni). Kérjük azt is
odaírni, hogy összesen hány lapot ad le a hallgató. A táblázatban egy szolgálatvezetőnél
több szolgálat is feltüntethető.
A hallgató megszerezte a szorgalmi jegyet (félév végi aláírás), ha rendszeresen
három vagy annál több fizikai szolgálatban, vagy rendszeresen legalább kettő szellemi
szolgálatban, vagy egy szellemi és legalább egy fizikai szolgálatban vesz részt. A fentieknél
kevesebb szolgálat is elfogadható, de a félév végi értékelés minősítését befolyásolhatja. Ha
a hallgató semmilyen szolgálatban nem vesz részt, aláírást nem kap és nem teljesíti a
tárgyat. A tárgy felelős oktatója a hallgató szolgálati területének (lakhelyének), egyéni
körülményeinek figyelembe vételével, a hallgató szóbeli beszámolója alapján az utóbbi
esetben is megadhatja szorgalmi jegyet (félév végi aláírást), illetve a beszámoló végleges
jegyét.
A beszámoló értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan
megfelelt), amit a tárgy felelős oktatója határoz meg a gyakorlatvezetői/szolgálatvezetői
értékelés(ek) alapján.
A nyomtatványt a hallgató vagy szolgálatvezető juttatja el a szorgalmi időszak végén a
tárgy oktatójához/ a Tanulmányi osztályra. A tárgy oktatója a gyakorlatvezetői értékelés(ek)
alapján meghatározza a beszámoló végleges jegyét.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák: felkészülés egyházi szolgálatra, pasztorációs
tevékenységre, egyházi közösségek vezetésére, lelkészi hivatás gyakorlására, különböző
egyházi szolgálatok, karitatív tevékenység stb. végzésére.
Rövid tantárgyprogram:
A hallgatók a gyakorlat vezetőjének koordinálásával és tanácsadásával aktívan részt
vesznek a gyülekezet életében, annak különböző területein szükséges szolgálatokban, mint
pl. istentiszteletek, rendezvények, pásztorlás, irodai munka.
Nappali tagozaton heti 1 óra imaalkalom és szakmai gyakorlat, személyes konzultáció a
gyakorlat vezetőjével. Levelező tagozaton szakmai gyakorlat, személyes konzultáció a
gyakorlat vezetőjével.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: Egyháztan. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2005. *
Németh Sándor: Krisztológia. ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2004. *
Fundamentális teológia I. – A Biblia alapvető tanításai. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál
Akadémia, 2014. *
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Fundamentális teológia 2. – 1. rész. Izrael, nemzetek, egyház. Szövetségek és korszakok.
Hallgatói óravázlatok, 2017. *
Fundamentális teológia 2. – 1. rész. A Szentháromság. Isten országa. Szolgálati ajándékok.
A váltságmű. Hallgatói óravázlatok, 2017. *
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.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Tanítványság – szellemi és erkölcsi alapelvek (2000. június 25.)
Németh Sándor: Jézus Krisztus követése (2001. augusztus 12.)
Németh Sándor: Hogyan tudsz Jézus Krisztus tanítványává válni? (2005. július 17.)
Németh Sándor: Imádkozás (tanítássorozat 2007. április 25 – 2007. június 20.)
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.
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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Doxológia 3 (választható tantárgy)
A tanegység kódja: DOX3
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Németh Judit főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: Doxológia 1 (DOX1). A hallgatók a kötelező tárgy
elsajátítása után megújult programmal hallgathatják a választható tárgyat.
Meghirdetés gyakorisága: 2-3 évente, az első félévben.
A tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Lehetséges értékelése: háromfokozatú félévközi
jegy (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg). Félévközi követelmény: az órák
látogatása.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó
(rész)készségek és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A képzés alapvető célja, hogy a hallgatókban bibliai látás és gyakorlat fejlődjön ki a
Mindenható 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:
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. *
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.
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Ajánlott nyomtatott tananyag:
W. H. Bellinger, Jr.: Psalms: Reading and Studing 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 Pres, 1969.
Charles H. Spurgeon: The Treasury of David – Spurgeon’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’s Harp, Charlotte, NC: DP Ministries International,
1998.
Kevin L. Howard, Marvin Rosenthal: Az Úr ünnepei. Hit Gyülekezete, Budapest, 1998.
Benny Hinn: A kenet. Hit Gyülekezete, Budapest, 1992.
Benny Hinn: Jó Reggelt, Szent Lélek. Hit Gyülekezete, Budapest, 1991.
R. B.Y. Scott: The Psalms as Christian Praise, New York: Association Press, 1958.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Hálaadás (2010. január 3.)
Németh Judit: Isten dicsőítése (2010. szeptember 29.)
Németh Sándor: A dicséret, mint szellemi fegyver (2012. március 31.)
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Szakdolgozati proszeminárium 1 – Választható tantárgy
A proszeminárium keretében az évfolyamdolgozat írásához is lehet segítséget kérni.
A tantárgy kódja: SZDPRO1
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus.
Előadó: választható (Finta Szilvia, Grüll Tibor, Grüll Tiborné, Kulcsár Árpád, Petőfi
(Kulifai) Mónika)
Előtanulmányi kötelezettségek: Meghirdetés gyakorisága: évente, az első 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, rövid tantárgyprogram:
A proszeminárium célja a címbejelentőt leadott hallgatók számára megfelelő
segítségnyújtás a szakdolgozat elkészítéséhez, illetve a címbejelentőt le nem adott hallgatók
eljuttatása a témaválasztáshoz, majd a szakdolgozat 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.
A proszeminárium keretében az évfolyamdolgozat írásához is lehet segítséget kérni.
A Szakdolgozati proszeminárium tantárgy keretében a Szent Pál Akadémián kisebb
csoportokban folyik a szakdolgozati felkészítés. A kurzuson választani lehet az előadók
között aszerint, hogy a hallgató kit választott konzulensének, illetve, ha még nem adott le
címbejelentőt, az érdeklődése szerinti témát meghirdető oktatót választhatja. A
foglalkozások a félév során 2-4 alkalommal (az oktató választása szerint), a levelezős
konzultációk alkalmával kerülnek sorra. E konzultációk keretében, de természetesen ettől
időben elkülönülten is lehetőség van egyéni konzultációra, aminek igazolása változatlanul
szükséges a szakdolgozatok leadásához.
Nem kötelező annál az oktatónál leadni a címbejelentőt, ahová proszemináriumra
jelentkezett a hallgató, át lehet jelentkezni, természetesen az érintett oktatók
hozzájárulásával. A proszemináriumra a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül a tantárgy
felvételével lehet jelentkezni.
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Doxológia 1 (vizsgakurzus)
Amennyiben korábban a hallgató már felvette a tárgyat, ebben a félévben vizsgakurzussal
teljesítheti.
A tanegység kódja: DOX1 (kötelező tárgy, vizsgakurzus)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Németh Judit főiskolai tanár
Előtanulmányi kötelezettségek: A DOX1 előadások hallgatása, félév végi aláírás
megszerzése.
Meghirdetés gyakorisága (vizsgakurzus): évente, az első félévben.
A vizsgakurzus 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:
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. *
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.
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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 on the 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.)
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Meghirdetett választható tantárgyak 2019/2020-as tanév, 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.

34

