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ELÉRHETŐSÉGEK
(Címek, telefonszámok, fax, internet, e-mail, fogadóórák)
A Szent Pál Akadémia címe:
OM azonosító:
Telefonszám:
Fax:
Internet:
E-mail:

1103 Budapest, Gyömrői út 69.
FI67069
432-2720
432-2725
http://www.szpa.hu
titkarsag@szpa.hu
kerelem@szpa.hu
dolgozat@szpa.hu
nyelvtanulas@szpa.hu
konyvtar@szpa.hu
diploma@szpa.hu
mediaiskola@szpa.hu

Rektor: Németh Judit, főiskolai tanár
A Szenátus tagjai:
Németh Sándor, a Hit Gyülekezete alapítója és vezető lelkésze, főiskolai tanár;
Németh Judit, rektor, főiskolai tanár;
dr. Mészáros István, rektor-helyettes;
dr. Hack Péter, főiskolai docens
Tanulmányi és életpálya tanácsadás:
Főtitkár: Horváth András
Horváth Andrásné dr. tanulmányi osztályvezető (870 m.)
dr. Hack Márta (872 m.)
Petőfi (Kulifai) Mónika (865 m.)
Márkus Olga (865 m.)
Nasinszky Péter (865 m.)
dr. Ruff Tibor (870 m.)

Előzetes időpont egyeztetés alapján

oktatók, lelkésztanárok

előzetes időpont egyeztetés vagy
a közzétett fogadóóra alapján

Hallgatói Iroda nyitvatartási rendje: (867 m.)
Hétfő:
Szerda:

1330 – 1700
1330 – 1730

Hallgatói Iroda nyitvatartási rendje konzultációk ideje alatt:
Péntek:
Szombat:

1400 – 1900 (az előadások ideje alatt az ügyintézés szünetel!)
930 – 1600

Tanulmányi Osztály:
Horváth Andrásné dr. tanulmányi osztályvezető (870 m.)
Gém Judit (863 m.)
Kozma Veronika (863 m.)
Petrőcz Árpádné (867m.)
Ráczné Németh Rita (874 m.)
Tóth Gézáné (864 m.)
KÉRJÜK, HOGY A TANULMÁNYI OSZTÁLYT ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN KERESSÉTEK TELEFONON!
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Intézményi dokumentumok letöltési lehetőségei:
www.szpa.hu
https://neptun.szpa.hu/hallgato
https://edu.szpa.hu/home.php (erre a honlapra csak a főiskola épületében tudsz belépni)
belépés: felhasználónév: hallgato, jelszó: hallgat, OK gomb megnyomása.
Választható menüpontok: Könyvtár (elektronikus katalógus). A 2016/17-es tanévtől a
Segédanyagok és a Dokumentumok menüpontokat nem frissítjük.
Tanulmányi kérvények e-mailen: kérjük, hogy a kerelem@szpa.hu címre küldjétek, a „Tárgy”
mezőben a kérelem fajtájának pontos megjelölésével. A papíron kitöltött kérelmet scannelve és
másolatban csatolva e-mailben is el lehet küldeni.
Dolgozatok, házi-, évfolyam- és szakdolgozatok; évfolyamdolgozattal, szakdolgozattal és egyéb, a
tananyaggal kapcsolatos kérdések: a dolgozat@szpa.hu címre kérjük küldeni.
Nyelvtanulással-, nyelvvizsgával kapcsolatos ügyintézés: nyelvtanulas@szpa.hu
Médiaiskola elérhetősége: mediaiskola@szpa.hu
Intézményi mobilitási, fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátor és a külföldi
hallgatók koordinátora:
Papp László (titkarsag@szpa.hu címen elérhető) – külföldi hallgatók részére fontos információk
(tartózkodási engedély megszerzése, a megélhetési költségek, egészségügyi ellátás, biztosítás)
Könyvtár: konyvtar@szpa.hu
Tóthné Horváth Helga (873 m.)
Olvasótermi nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

900 – 1800
1000 – 1800
900 – 1730
9.00 – 20.00
9.00 – 18.00 óráig
zárva (kivéve a konzultációk napján és vizsgaidőszakban).

Könyvtár nyitvatartási rendje a konzultációkon:
Péntek:
900 - 1800
Szombat:
900 - 1630
Gazdasági Osztály: A költségtérítés, önköltség, késedelmi és egyéb hallgatói díjak befizetését, az
ösztöndíjak kifizetését a Gazdasági osztály intézi és tartja nyilván.
Kéri Katalin (06 1 431- 0267)
Pátkai Hajnal (864 m.)
A Pénztár nyitvatartási rendje: A félév során tesszük közzé.
Pénztár nyitvatartási rendje a konzultációkon:
Péntek:
1000 - 1900 (az előadások ideje alatt az ügyintézés szünetel)
Szombat:
930 - 1630
Hallgatói jogorvoslati rend:
http://szpa.hu/upload_files/1484053360877Szervezeti%20%C3%A9s%20M%C5%B1k%C3%B6d%C3%
A9si%20Szab%C3%A1lyzat.pdf (55-62§)
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A 2016/2017-ES TANÉV 2. FÉLÉVI PROGRAMJA
(A PROGRAM VÁLTOZÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK!)

Szorgalmi időszak:
2017. február 6. hétfő – május 12. péntek
Szakdolgozati címbejelentés téli záróvizsga
időszakra:
2017. április 3.
Tavaszi szünet:
2017. április 18 – 21.
Elővizsgaidőszak:
2017. május 8 – 13.
Vizsgaidőszak:
2017. május 15 – június 21.
Pótvizsgaidőszak:
2017. június 22 – 24.
A konzultációk tervezett időpontjai az 2. félévben:
2017. február 10 – 11.
I., II., III., IV., V. évfolyam:
2017. március 3 – 4.
2017. április 7 – 8.
2017. május 5 – 6.
Szakdolgozat, záróvizsga a tavaszi szemeszterben (nyári záróvizsga időszak)
Szakdolgozati címbejelentés:
2016. október 15.1 új!
Szakdolgozat leadási határidő:
2017. március 16.2 csütörtök
Jelentkezés a tavaszi záróvizsgára:
2017. március 16. csütörtök
Tavaszi záróvizsga időszak:
2017. május 15 – június 30.

1
2

Az előző tavaszi címbejelentő is érvényes a nyári vizsgaidőszakra.
Indokolt esetben kérelemre legfeljebb 2017. április 4-ig meghosszabbítható.
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TANULMÁNYI KÉRELMEK, JELENTKEZÉSEK LEADÁSI,
TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

2017. február 14. éjfél
2017. február 15.
2017. február 15.
2017. február 22.
2017. február 28.
2017. március 14.
2017. március 14.
2017. március 14.
2017. március 16.1
2017. március 16.
2017. április 3.
2017. április 7-8.
2017. április 28.
2017. május
2017. június 22.
2017. június 30. új!
2017. július 1.
2017. július 31.

1
2

tagozat(munkarend)váltási kérelmek leadásának határideje a második
félévre vonatkozóan
tagozat(munkarend)váltási kérelmek elbírálásának határideje a második
félévre vonatkozóan
bejelentkezés, szüneteltetés, tárgyfelvétel határideje a második félévben
szociális ösztöndíj kérelmek leadásának határideje
kedvezményes (egyéni) tanrend kérelmek leadásának végső határideje
bejelentkezés végső határideje a második félévben (késedelmi díjfizetés
mellett)
szüneteltetés bejelentésének végső határideje a második félévben
(késedelmi díjfizetés mellett)
tárgyfelvétel (tárgyleadás) végső határideje a második félévben
szakdolgozat leadási határidő a nyári vizsgaidőszakra
jelentkezési határidő a nyári záróvizsga időszakra
szakdolgozati címbejelentés téli záróvizsga időszakra
évfolyamdolgozati címbejelentő lap leadási határideje (őszi leadással)
évfolyamdolgozat leadási határideje tavasszal
szakdolgozatvédés (az abszolutóriumhoz szükséges a szakdolgozat
leadása, megvédése is azon hallgatókat illetően, akik 2016. szeptember 1.
után szereznek abszolutóriumot)
államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjas képzésre való átsorolási
kérelmek leadási határideje 2017/18-as tanévre vonatkozóan
Leadási határidő a konzulensnek: a szakdolgozat első változatának / 2030 oldalának / vázlatának / szinopszisának leadási határideje a téli
záróvizsga-időszakban vizsgázók számára2
államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjas képzésre való átsorolási
kérelmek elbírálásának kezdete
kevés kredit megszerzése miatti költségtérítéses képzésre való
átsorolásról szóló döntés határideje; átsorolásról való döntés határideje,
ha az állami ösztöndíjas visszavonja nyilatkozatát a képzés feltételeinek
vállalásáról

Indokolt esetben kérelemre legfeljebb 2017. április 4-ig meghosszabbítható.
A konzulens más időpontot, feladatot is megadhat.
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Teológia egységes osztatlan mesterképzés
NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT
2016/2017-ES TANÉV, III. ÉVFOLYAM 2. FÉLÉV
MEGHIRDETETT KÖTELEZŐ TÁRGYAK
Kód

KARTEOL6

USZ4
USZSZIG

PT2

ETOR2

KO2

HEB4

GOR4

BEV6
ÉVFDOL

Tantárgy, tantárgyfelelős (tf.)
előadó (ea.), gyakorlatvezető (gyv.)
Karizmatikus teológia 6
tf.: Grüll Tibor
ea.: Németh Sándor
Újszövetségi írásmagyarázat 4
tf.: Flaisz Endre
ea.: Surjányi Csaba
Újszövetség szigorlat
(BU, BUSZ, USZ)
Keresztény élet és szolgálat I –
Pásztorlástan 2
tf.: Hack Márta
ea.: Márkus Olga
Egyetemes és magyarországi
egyháztörténet – Egyetemes
egyháztörténet 2
tf.: Tóth Eszter
ea.: Kulcsár Árpád
Keresztény élet és szolgálat I –
Kommunikáció 2
tf: Rugási Gyula
ea.: Mondovics Napsugár
Óhéber nyelv és exegézis 4
tf.: Grüll Tiborné
ea.: Finta Szilvia
román hallgatóknak: Benke László
Ógörög nyelv és exegézis 4 / New
Testament Greek Language and
Exegesis 42
tf.: Tóth Eszter
ea.: Grüll Tiborné
Egyházi szolgálat – Bevezetés a
szolgálatba 6
tf. és gyv.: Nasinszky Péter
Évfolyamdolgozat

Heti/havi óraszám1

KreditVizsgaforma
pont

Elmélet

3

Beszámoló
(3 fokozatú)

előadássorozat

2

Beszámoló
(3 fokozatú)

2/2

1

Szigorlat

vizsgakurzus

3

Kollokvium

2/2

2

Kollokvium

3/3

2

Kollokvium

2/2

2

Tantárgyi
záróvizsga

3/2

2

Tantárgyi
záróvizsga

3/2

1

Beszámoló
(3 fokozatú)

(szakmai
gyakorlat)

4

Gyakorlati
jegy

egyéni
konzultáció

Gyakorlat

A mintaterv szerint teljesítendő kreditszám ebben a félévben: 28
Minimálisan teljesítendő kreditszám (állami támogatott/állami ösztöndíjas képzésben maradáshoz): 14

Heti óraszám: nappali tagozaton / havi óraszám: levelező tagozaton.
A New Testament Greek Language and Exegesis 4 órák hallgatásával az Ógörög nyelv és exegézis 4 angolul is teljesíthető.
Csak nappali tagozaton meghirdetve.
1
2
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Választható tantárgy azok számára, akik már teljesítették a Doxológia 2 tantárgyat:
Kód

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

DOX6

Doxológia 6
tf.: Hack Márta
ea.: Németh Judit

Kreditpont
3

Heti/havi óraszám1
Vizsgaforma
Beszámoló
(3 fokozatú)

Elmélet

Gyakorlat

előadássorozat/2

Választható tantárgy azok számára, akik már teljesítették a Házasság és család2 - A keresztény életmód2
(HAZCS2) tantárgyat (akik nem teljesítették, azok kötelező tárgyként vegyék fel ebben a félévben az 2-es
kódú tárgyat):
Kód

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

HAZCS14

Keresztény élet és szolgálat I –
A keresztény életmód 14
tf.: Hack Márta
ea.: Németh Judit

Kreditpont

3

Heti/havi óraszám1
Vizsgaforma
Beszámoló
(3 fokozatú)

Elmélet

Gyakorlat

előadássorozat/2

Választható tantárgy szakdolgozatot íróknak (a Szakdolgozat (SZAKDOL18) bármelyik félévben
felvehető és megvédhető):
Kód

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

SZDPRO2

Szakdolgozati proszeminárium 2
(választható tantárgy,
évfolyamdolgozat íráshoz is)
tf.: Finta Szilvia
ea.: választható

Kreditpont

3

Heti/havi óraszám1
Vizsgaforma

Elmélet

Gyakorlat
2/1 és/vagy
egyéni,
illetve
csoportos
konzultáció

Beszámoló

Meghirdetett vizsgakurzus:2
Kód

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

DOX2

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

Kreditpont
3

Heti/havi óraszám1
Vizsgaforma
Tantárgyi
záróvizsga

Elmélet

Gyakorlat

vizsgakurzus

Heti óraszám: nappali tagozaton / havi óraszám: levelező tagozaton.
A vizsgakurzust azon hallgatóknak kell felvenniük, akik már hallgatták az előadásokat egy előző tanévben, de még nem
vizsgáztak a tárgyból. A vizsga ennek a félévnek a tananyagából lesz. A Doxológia előadássorozat választható kurzus (DOX6)
keretében meghallgatható ebben a félévben (ld. feljebb).
1
2
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TANTÁRGYLEÍRÁSOK (KÖTELEZŐ TÁRGYAK, 2. TAVASZI SZEMESZTER)
KARIZMATIKUS TEOLÓGIA 6 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KARTEOL6
Előtanulmányi kötelezettségek: Karizmatikus teológia 5 (KARTEOL5)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Grüll Tibor, főiskolai tanár
Előadó: Németh Sándor, főiskolai tanár
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Előadássorozatok a félév közben közzétett időpontokban.
Nappali és levelező tagozatosok számára az előadások látogatása kötelező.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul (félévközi jegy 3 fokozatú minősítéssel). A
tantárgy anyagának számonkérése a záróvizsga (államvizsga) keretében történik.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák:
Az előadások a Szent Lélek által inspirált témakörökben hangzanak el, illusztrációkkal, interaktív részekkel,
melynek során a hallgatók felkészülnek egyházi szolgálatra, pasztorációs tevékenységre, helyi szolgálati,
egyházi közösségek vezetésére, egyházi és társadalmi szolgálatok, munkakörök betöltésére. Az értelmiségi
hivatást és az általános szakmai intelligenciát megalapozó ismereteket kapnak. Az előadások célja
előrehaladás a bibliai életmód és erkölcs elsajátításában, a hit törvényének gyakorlatban történő
megvalósításában, a tanítvánnyá válásban.
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 újszövetségi egyház, Budapest, 2014.
Az örökkévalóság helyszínei című, 2014-ben elhangzott előadás vázlatpontjai igehelyekkel
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ÚJSZÖVETSÉGI ÍRÁSMAGYARÁZAT 4 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: USZ4
Előtanulmányi kötelezettségek: Újszövetségi írásmagyarázat 3 (USZ3)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Flaisz Endre adjunktus
Előadó: Surjányi Csaba tanársegéd és meghívott előadók
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
Az előadások látogatása kötelező. A lehetséges hiányzások száma igazolással: 2, igazolás nélkül: 1.
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Az a hallgató, aki az órák több mint felén
jelen van és ezt a jelenléti íven aláírásával igazolja, kiválóan megfelelt minősítést kap. A tantárgy
tananyagából az Újszövetség szigorlaton ad számot tudásáról a hallgató.
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.
Folytatódik Pál apostol leveleinek tanulmányozása. A börtönlevelekkel folytatjuk (Kolosszai, Filippi,
Filemon), majd a Thesszalonika levelek, illetve a pásztori levelek következnek. Azután Jakab, Júdás és Péter
levelei, végül pedig a Héberekhez írt levél zárja a sort. A félévből hátralevő időt János leveleinek és a
Jelenések könyvének tanulmányozásával töltjük.
Kötelező tananyag:
Surjányi Csaba: Újszövetségi írásmagyarázat IV Héberekhez írt levél, Júdás levél. (Ideiglenes jegyzet),
Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Surjányi Csaba: Újszövetségi írásmagyarázat IV Timotheoszhoz írt első és második levél, Tituszhoz írt
levél. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Pál apostol börtönből írt levelei. Új Exodus, 2005. szeptember
Levél a héberekhez. Új Exodus, 2006. december
Marilyn Hickey: Az új évezred. Új Spirit könyvek, Budapest, 2009
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Az ünnepek célja, tartalma, jelentése (2013. dec. 22.)
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ÚJSZÖVETSÉG SZIGORLAT
A tanegység kódja: USZSZIG
Előtanulmányi kötelezettségek: Újszövetségi írásmagyarázat 4 (USZ4). A szigorlat letételéhez a Bevezetés
az Újszövetségbe és az Újszövetségi írásmagyarázat összes félévében meg kell szerezni az előírt krediteket.
Kreditérték: 1
Vizsgatárgyak: Bevezetés az Újszövetségbe 1-2, Újszövetségi írásmagyarázat 1-4
A vizsgabizottság tagjai: Flaisz Endre, Surjányi Csaba
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben
Az értékelés módja: Az Újszövetség szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll.
Az írásbeli rész a Bevezetés az Újszövetségbe tantárgy tananyagát felölelő dolgozat.
A szóbeli az Újszövetségi írásmagyarázat négy féléves tananyagát foglalja magába.
A szóbeli vizsgán való részvétel feltétele, hogy a hallgató az írásbeli vizsgán legalább elégséges (2)
eredményt érjen el. Amennyiben az írásbeli vizsga elégtelen lesz, azt előbb ki kell javítani és utána lehet
részt venni a szóbeli vizsgán.
Amennyiben a szóbeli vizsga lesz elégtelen, az írásbeli részt nem kell újra megismételni ebben a
vizsgaidőszakban tett vizsga esetén. Amennyiben a hallgató a szigorlatot valamelyik következő tanévben
teszi le, az ebben a vizsgaidőszakban tett részvizsga érvényét veszti.
Tételsor és tananyag:
1. Bevezetés az Újszövetségbe
 Előzmények:
 Az intertestamentális kor áttekintése Dániel könyve (és a történelmi feljegyzések) alapján
 A felekezetek I. (a farizeusok és a szadduceusok, a szanhedrin)
 A felekezetek II. (a zelóták, esszénusok, qumrániak, heródiánusok, szamaritánusok)
 A Templom és a zsinagógák Jézus korában
 A Római Birodalom
 A messianisztikus várakozás
 Máté evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
 Máté evangéliuma tartalma, jellemzői
 Márk evangéliuma tartalma, jellemzői
 Márk evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
 Lukács evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
 Lukács evangéliuma tartalma, jellemzői
 János evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
 János evangéliuma tartalma, jellemzői
 Jézus élete és szolgálata I. (születésének előzményei, körülményei, gyermekkora)
 Jézus élete és szolgálata II. (nyilvános tevékenységének kezdete)
 Jézus élete és szolgálata III. (korai júdeai, galileai, szamariai szolgálat)
 Jézus élete és szolgálata IV. (első galileai szolgálat)
 Jézus élete és szolgálata V. (második galileai szolgálat)
 Jézus élete és szolgálata VI. (harmadik galileai szolgálat – egyéni feldolgozást is igényel!)
 Jézus élete és szolgálata VII. (a felmenetel Jeruzsálembe, a pereai szolgálat - egyéni feldolgozás
alapján)
 Jézus élete és szolgálata VIII. (az utolsó hét Jeruzsálemben, a megváltás és a feltámadás - egyéni
feldolgozás alapján)
 Az Apostolok cselekedetei könyve
 A jeruzsálemi gyülekezet születése és története
 A pogánymisszió kezdete (Csel 8–12. fej.)
 Pál első missziós útja és a Galata levél (Csel 13–15. fej. + Gal)
 Pál második missziós útja és a Thesszalonikai (eszkhatológiai) levelek
 Pál harmadik missziós útja és a Korinthusi (szoterológiai) levelek, Róma levél
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Pál fogsága és útja Rómába
A fogságból írt (krisztológiai) levelek (Ef., Fil., Kol., Filem.)
A pásztori levelek (1–2Tim, Tit)
A zsidókeresztény levelezés (1Pt, Jakab, Zsid)
A „főapostoli végrendelet-levelek” (2Pt, 2 Tim) és a Júdás levél
János levelei
Jelenések könyve

Kötelező nyomtatott tananyag:
Ruff Tibor – Surjányi Csaba: Bevezetés az Újszövetségbe, ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2000.
Ruff Tibor: Kronologikus bibliaolvasás, ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, é.n.
(azokat a részeket, amelyekre a jegyzet már nem terjed ki – Jézus harmadik galileai szolgálatától – az
előadáson elhangzottak alapján kell feldolgozni.)
Ruff Tibor: Bevezetés az Újszövetségbe II. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2001. (az Apostolok
cselekedeteitől a Jelenések könyvéig)
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében. A négy evangélium.
Főiskolai jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében II. Az Apostolok Cselekedetei
és az annak időszakában született apostoli levelek. Főiskolai jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest,
é.n.
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében III. Pál apostol első római
fogságából íródott levelei (börtönlevelek). A zsidókeresztényekhez írt levelek. A két főapostol
végrendelete. János apostol írásai. Főiskolai jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
2. Újszövetségi írásmagyarázat
 Hegyi beszéd I.: Boldogmondások;
 Hegyi beszéd II.: A Törvény értelmezése; Jézus tanításai a tradícióról
 Hegyi beszéd III.: Ima
 Hegyi beszéd IV.: Böjt
 Hegyi beszéd V.: Mammon
 Hegyi beszéd VI.: Záró fejezet: Ítéletalkotás, gyümölcstermés
 Tanítványság: Jézus beszéde a tanítványok kiküldésekor
 Sabbat
 Isten országa
 Jajmondások
 Jézus beszéde az Olajfák hegyén
 János evangéliuma I.: Jézus, Isten Fia
 János evangéliuma II.: Újjászületés
 Vagyok mondások 1. Élet kenyere
 Vagyok mondások 2. Világ világossága
 Vagyok mondások 3. Jó pásztor + Juhok kapuja
 Vagyok mondások 4. Út, valóság, élet
 Vagyok mondások 5. Feltámadás és élet + Igazi szőlőtő
 János evangéliuma III.: A főpapi ima
 Péter beszéde Jézus mennybemenetele után; pünkösdi prédikáció
 Péter prédikációja az Ékes kapunál; védekezései a Szanhedrin előtt; a tanítványok imája
 Péter prédikációja Cornelius házában; védekezése; az apostoli gyűlés
 István védőbeszéde az Apostolok cselekedeteiben (7. f.)
 Pál prédikációja Antiokhiában, Lüsztrában és Athénben
 Pál búcsúbeszéde az efeszoszi presbiterekhez; védekezése az Antónia erőd lépcsőjén
 Pál védőbeszédei a Szanhedrin, Félix és Festus előtt; római beszéde (22 – 28. fejezetek)
 Rómaiakhoz írt levél I.: Az ember bűnössége; az evangélium; a hitből való megigazulás
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 Rómaiakhoz írt levél II.: Izrael és a nemzetek; Izrael bukása és visszavétele
 Rómaiakhoz írt levél III.: Az elme megújítása; a núsz értelmezése és előfordulásai a
Rómaiakhoz írt levélben és más levelekben
 Korinthosziakhoz írt levél I.: A szellemi ember 1: Szellemi, lelki és testi ember
 Korinthosziakhoz írt levél II.: A szellemi ember 2: A szellemi ember szolgálata, küldetése
 Korinthosziakhoz írt levél III.: Házasság
 Galatákhoz írt levél
 A Thesszalonikába írt két levél
 Börtönlevelek I.: Efeszosziakhoz írt levél
 Börtönlevelek II.: Filippiekhez írt levél
 Börtönlevelek III.: Kolosszeiekhez, illetve Filemonhoz írt levél
 Pásztori levelek I.: Timotheosznak írt első levél
 Pásztori levelek II.: Timotheosznak írt második levél és Titusnak írt levél
 Héberekhez írt levél I.: Az Isten Igéje; Jézus Krisztus személye
 Héberekhez írt levél II.: A Főpap személye és szolgálata
 Héberekhez írt levél III.: Buzdítás hitre; a hit hősei
 Jakab levele
 Péter első levele
 Péter második levele; Júdás levele
 János levelei
 Jelenések I.: A hét gyülekezet
 Jelenések II.: Pecsétek, kürtök, poharak
 Jelenések III.: A főszereplők jellemzése: Jézus, sárkány, a két fenevad, Babilon; a végső
összecsapás; a messiási kor; végső figyelmeztetések
Kötelező nyomtatott tananyag:
SZPA-fordítások és azok lábjegyzetei, valamint az Új Exodusban megjelent levelek előszavai.
Surjányi Csaba: Újszövetségi írásmagyarázat I Hegyi beszéd, Isten országa, Jajmondások. (Ideiglenes
jegyzet), Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Surjányi Csaba: Újszövetségi írásmagyarázat II/1. János evangéliuma. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál
Akadémia, Budapest, é.n.
Surjányi Csaba: Újszövetségi írásmagyarázat II/2. Apostolok Cselekedetei. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál
Akadémia, Budapest, é.n.
Surjányi Csaba: Újszövetségi írásmagyarázat III. Korinthosziakhoz írt első és második levél. (Ideiglenes
jegyzet), Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Surjányi Csaba: Újszövetségi írásmagyarázat III. Rómaiakhoz írt levél. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál
Akadémia, Budapest, é.n.
Surjányi Csaba: Újszövetségi írásmagyarázat III. Galáciabeliekhez írt levél, Thesszalonikaiakhoz írt első
és második levél, Efeszosziakhoz írt levél. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Surjányi Csaba: Újszövetségi írásmagyarázat IV Héberekhez írt levél, Júdás levél. (Ideiglenes jegyzet),
Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Surjányi Csaba: Újszövetségi írásmagyarázat IV Timotheoszhoz írt első és második levél, Tituszhoz írt
levél. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
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KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – PÁSZTORLÁSTAN 2 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: PT2
Előtanulmányi kötelezettségek: Keresztény élet és szolgálat I – Pásztorlástan 1 (PT1)
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens.
A tantárgy előadója: Márkus Olga tanársegéd, illetve meghívott előadók.
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. 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 órákon való részvétel, a fenti
lehetséges hiányzással.
Megtagadott aláírást – az elmulasztott órák függvényében – az előadások kérdéskörével megegyező témájú
tanulmány leadásával lehet pótolni a szorgalmi időszak végéig.
Az értékelés módja: 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 részleteiben ismerik meg, hogy egy helyi gyülekezeten belül miként kell
elvégezni az egyes pásztori feladatokat (istentiszteletek lebonyolítása, igehirdetés, a közösségi élet
igazgatása, korcsoportok szerinti személyes gondozás, tanácsadás, védelem stb.). A pásztori funkciót,
tekintélyt, feladatokat érintő témakörök integráltan kerülnek tárgyalásra, de ugyanakkor hangsúlyt kap az
egyéni lelki gondozás, tanácsadás holisztikus gyakorlata is. A képzés során a hallgatók az élet szinte minden
területére vonatkozóan olyan szellemi látást szereznek meg, melyet – a kor kihívásainak megfelelően –
alkalmazni is tudnak a maguk, valamint hívőtársaik szellemi, lelki, testi szükségeinek gondozásában.
Kötelező nyomtatott tananyag1:
Óravázlatok – 2. rész.
Németh Sándor: Szeretet legyen mindenben, Új Exodus - XVII. évfolyam, 1. szám, 2006. december.
Németh Sándor: Tízparancsolat, Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2004.
Flaisz Endre: A halál fullánkja (Az egyetlen, ami elválaszt Istentől), Új Exodus - X. évfolyam, 5. szám,
2001. szeptember 19.
Derek Prince: Áldás és átok, Karizmatikus Klasszikusok, Hit Gyülekezete, Budapest, 2003.
Derek Prince: Démonológia, Hit Gyülekezete, Budapest, 1998.
Frank és Ida Hammond: Disznók a szalonban – Gyakorlati útmutató a szabadulásról, Hit Gyülekezete,
Budapest, 1997.
F. F. Bosworth: Krisztus, a gyógyító, Hit Gyülekezete, Budapest, 1996.
T.L. Osborn: A betegek meggyógyulnak, Hit Gyülekezete, Budapest, 2000.
Németh Sándor és Judit: Megmenthető-e a civilizáció alappillére, a házasság? Új Exodus - XV.
évfolyam, 1. szám, 2004. május 28.

1

A kötelező tananyag félévenként változhat. A pontos lista az adott félév ötödik hetében kerül meghatározásra.
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Kötelező audió tananyag1:
Az órán elhangzott előadások2
Ajánlott audio tananyag:
Felhívjuk azok figyelmét, akik (személyes) pásztorlásban szolgálnak (illetve érdekli őket ez a terület), hogy
az Akadémia könyvtárában meg lehet hallgatni Németh Sándor ebben a témában tartott előadásai közül a
következőket:
Németh Sándor: Keresztény élet és démonológia (1999. április 12-14.)
Németh Sándor: Pásztorlás az egyházban (2005. december 5-9)
További tanítások:
Németh Sándor: A helyi gyülekezetek megerősítése (2010. aug. 25.)
Németh Sándor: Jézus megszabadított a betegségeinktől és a beteg természetünktől (2013. ápr. 27.)
Németh Sándor: Az igehirdetés jelentősége, hatékonysága (2013. júl. 31.)
Németh Sándor: A varázslás visszaszorítása és legyőzése (2013. aug. 18.)
Németh Sándor: A belső ember növekedésének feltételei (2013. okt. 20.)
Németh Sándor: Átokból áldásba 1, 2. (2013. okt. 23. és 30.)

1
2

Csak nappali tagozatos hallgatók számára kötelező, amennyiben nem vettek részt az órákon.
Az aktuális félévben elhangzott előadások hanganyaga a Könyvtárban meghallgatható.
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EGYETEMES ÉS MAGYARORSZÁGI EGYHÁZTÖRTÉNET – EGYETEMES EGYHÁZTÖRTÉNET 2
(Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: ETOR2
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyetemes egyháztörténet 1 (ETOR1)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Tóth Eszter adjunktus
Előadó: Kulcsár Árpád főiskolai docens, Rugási Gyula főiskolai tanár, Mondovics Gábor gyakorlatvezető
Meghirdetés gyakorisága: évente, 2. félévben
Az értékelés módja: A tantárgy félévkor kollokviummal zárul. 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 tanulmányok fejlesztik a hallgatók teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi, valamint az
értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát megalapozó ismereteit, illetve alkalmasságukat
történeti ismeretek megszerzésére.
A második félév során a hallgatók az egyháztörténet főbb eseményeit, folyamatait, a legjelentősebb
személyiségek életpályáját és a meghatározó tanításokat tanulmányozzák eredeti dokumentumok
párhuzamos elemzésével. A tárgyalt időszak a Nagy Konstantintól a reformációig terjedő 12 évszázad. A
tárgyon belül a római katolicizmus illetve a keresztény megújulási mozgalmak (valdensek, lollardok,
husziták) mellett hangsúlyt kap a bizánci ortodoxia, illetve a keleti kereszténység egyes ágainak (koptok,
örmények, szír keresztények) története is. A tárgy keretén belül történik az iszlám történetének áttekintése a
kialakulásától a 11. századig.
Az órák időpontjai és előadói a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében:
Időpont

Előadó

1200 – 1330
1545 – 1715
1455 – 1625
1545 – 1715
1455 – 1625
1545 – 1715
1545 – 1715
1530 – 1700
1545 – 1715
1545 – 1715
1530 – 1700
1545 – 1715
1545 – 1715
1455 – 1625
1545 – 1715
1545 – 1715
1530 – 1700
1545 – 1715
1530 – 1700
1545 – 1715
1545 – 1715

Rugási Gyula
Kulcsár Árpád
Rugási Gyula
Kulcsár Árpád
Rugási Gyula

Kulcsár Árpád

Rugási Gyula

Kulcsár Árpád
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Helyszín

Akadémia Csarnok 1-es előadó

Oktatási hét
Dátum
sorszáma
február 8.
1.
február 9.
február 15.
2.
február 16.
február 22.
3.
február 23.
4.
március 2.
március 8.
5.
március 9.
6.
március 16.
március 22.
7.
március 23.
8.
március 30.
április 5.
9.
április 6.
10.
április 13.
április 26.
12.
április 27.
május 3.
13.
május 4.
14.
május 11.

Kötelező nyomtatott tananyag:
Kulcsár Árpád: Középkori egyetemes egyháztörténet, Nagy Konstantintól a huszita háborúkig. Ideiglenes
jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2008.
Kulcsár Árpád: Vázlatok az iszlám történetéhez, Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2016.
Mondovics Gábor: Keleti egyháztörténet (szemelvények), Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia,
Budapest, 2016.

17

KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – KOMMUNIKÁCIÓ 2 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: KO2
Előtanulmányi kötelezettségek: (levelező tagozaton) Kommunikáció 1 (KO1), illetve Szakdolgozati
szeminárium 1 (SZAKSZEM1).
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Rugási Gyula egyetemi tanár
Előadó: Mondovics Napsugár tanársegéd
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
A tantárgy félévkor kollokviummal zárul.
Az értékelés módja: új tárgyleírás előkészületben
(Nappali tagozaton a lehetséges hiányzások száma igazolás nélkül 2 előadás, ezen túl csak orvosi
igazolással lehet hiányozni. Nappali tagozaton, a félév során 3 kiselőadást (könyvbemutatót/recenziót) kell
elkészítenie a hallgatónak, az órákon megadott témákból. A kiselőadásokat szóban vagy írásban lehet
elkészíteni. A kiválasztott műnek a kommunikációhoz kell kapcsolódnia.
Levelező tagozaton a félévi jegy a konzultációkon ismertetett beadandó feladatok, házidolgozatok
részjegyeinek átlaga. (könyvajánló írása, 1+1%-os beszélgetések rögzítése írásban – 3 db, választható
feladat))
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram: Új tárgyleírás előkészületben
(A tárgy oktatásának célja olyan korszerű és gyakorlatias ismeretek elsajátítása, melyek alkalmassá teszik a
hallgatókat a társadalmi kapcsolatokban az érvelésre, meggyőzésre, a bibliai álláspont képviseletére. Ehhez
kapcsolódóan témáink ebben a félévben a gyülekezet társadalmi feladatai köré csoportosulnak, az alábbiak
szerint:
1. A gyülekezet intézményi kommunikációja, közfeladatok ellátása a gyülekezet intézményeiben, a
hitéleti és közfeladatok finanszírozása
2. Az önellátó egyház ismérvei, 1+1%-os kommunikáció gyakorlatokkal
3. Valamely aktuális közéleti témában megjelent cikk, értekezés elemzése, érvanyagának kigyűjtése,
illetve összefoglalása
4. Az internetes kommunikáció adta lehetőségek (blogok, wikipédia))
Ajánlott irodalom:
Michail Kuziak-Slavomir Rzepczynski: Tanuljunk meg írni! Budapest, 2004, Magyar Könyvklub
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon, Budapest, 2009, Kossuth Kiadó
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, 2000, Osiris Kiadó
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ÓHÉBER NYELV ÉS EXEGÉZIS 4 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: HEB4
Előtanulmányi kötelezettségek: Óhéber nyelv és exegézis 3 (HEB3)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Hack Márta, docens
Előadó: Finta Szilvia, adjunktus, román hallgatóknak: Benke László tanársegéd.
Meghirdetés gyakorisága: évente a 2. 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. (Letölthető az edu tanulmányi
rendszer Segédanyagok menüpontból, illetve átvehető az utolsó konzultáción.)
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók héber nyelvtani ismereteik segítségével az Ószövetség eredeti héber
szövegét olvasni, fordítani és értelmezni tudják. Az órákon a szótárak használatát is gyakoroljuk.
Nyelvtani anyag:A leggyakoribb gyenge igék ragozása Qalban. Gyenge igék: Pe nún igék. A nátan és a
lákach igék ragozása. Pe gutturális igék. Pe alef igék. Ajin gutturális igék. Lámed gutturális igék. Lámed alef
igék. Kétszeresen gyenge igék. Pe jod és pe vav igék. Ajin vav igék. Lámed hé igék. Kettős ajin igék.
Exegézis: Az ároni áldás (4 Mózes 6:23-27). A tízparancsolat (2 Mózes 20:1-17 – memoriter). A 2. zsoltár.
Messiási próféciák (Mikeás 5:1-4 , Ésaiás 61:1-3, Ésaiás 9:1.5, Hóseás 13:14ab, és további szemelvények).
Kötelező nyomtatott tananyag:
A tananyag egy része folyamatosan készülő jegyzetekből áll össze, melyeket a hallgatók óráról órára
kapnak majd kézhez.
Héber ragozási táblázatok. (Ideiglenes jegyzet) Szent Pál Akadémia, Bp., 2007.
Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához I. SZPA., Bp., 2005.
Hack Márta: Szemelvények a Héber Biblia tanulmányozásához II. A teremtés. Az Édenben. Micsoda az
ember? SZPA, Bp., 2006.
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ÓGÖRÖG NYELV ÉS EXEGÉZIS 4 (Kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: GOR4.
Előtanulmányi kötelezettségek: Ógörög nyelv és exegézis 3 (GOR3)
Kreditérték: 2
Tantárgyfelelős: Tóth Eszter adjunktus
Előadó: Grüll Tiborné adjunktus.
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben
A gyakorlatok látogatása kötelező. A tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul.
Az értékelés módja a nappali tagozat számára: A tantárgy félévkor tantárgyi záróvizsgával zárul. A
szóbeli vizsga két részből áll: a kívülről megtanulandó igékből kell először beszámolni. A memoritereket
(kb 15 igevers) a félév elején megkapták. Ezt követően kb. három verset kell a feladott szakaszokból
önállóan olvasni, fordítani, a nyelvtani kérdésekre válaszolni. A záróvizsgára bocsátás előfeltétele egy 1-2
oldalas exegetikai dolgozat benyújtása április végéig.
Az értékelés módja a levelező tagozat számára:A tantárgy félévkor tantárgyi záróvizsgával zárul. A
szóbeli vizsga két részből áll: a kívülről megtanulandó igékből kell először beszámolni. A memoritereket
(kb 15 igevers) a félév elején megkapták. Ezt követően kb. három verset kell a feladott szakaszokból
önállóan olvasni, fordítani, a nyelvtani kérdésekre válaszolni. A záróvizsgára bocsátás előfeltétele a félév
során kiadott házi feladatok határidőre történő benyújtása.
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.
Rövid tantárgyprogram nappali tagozaton:
A második félévben a hallgatók folytatják János 1. levelének illetve János evangéliumának olvasását. Ehhez
kapcsolódóan folytatjuk az igeragozás elsajátítását az össze actióban; kiemelten a participiumokkal illeve az
igeneves szerkezetekkel (accusativus cum infinitivo, genitivus absolutus) foglalkozunk; a mássalhangzós
névszóragozásból a hiányzó paradigmákat vesszük.
Rövid tantárgyprogram levelező tagozaton:
A második félévben a hallgatók szakaszokat olvasnak János 1. leveléből, amelyek az utolsó időkkel,
bűnismerettel kapcsolatosak. Ehhez kapcsolódóan folytatjuk az igeragozás elsajátítását: az aktív ragozás
összes alakját, az erős Aoristost, valamint a medio-passzív imperfectumot és perfectumot kell ismerniük;
ami a névszókat illeti, a mássalhangzós ragozás legfontosabb típusait vesszük.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Tankönyv: Tóth Eszter – Csalog Eszter: Újszövetségi görög nyelvkönyv. Szent Pál Akadémia, Budapest,
2010.
Kurt Aland: The Greek New Testament. UBS, 1990
Györkösy Alajos – Kapitánffy István – Tegyey Imre: Ógörög-magyar nagyszótár. Akadémia Kiadó,
1993.
Eduard Bornemann – Ernst Risch: Görög nyelvtan. Lexikon Kiadó, Budapest, 1999.
Maywald – Vayer – Mészáros: Görög nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
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NEW TESTAMENT GREEK AND EXEGESIS 4 (Compulsory Course, taking in English is optional)
Course Code: GOR4.
Credits: 2
Person in Charge: Tóth Eszter, assistant professor
Actual Instructor: Grüll Tiborné, assistant professor
Prerequisites: Old Testament Greek and Exegesis 3 (GOR3)
Course Opens: every year, in the second term
Attendance: compulsory.
Assessment: 5-grade mark at the end of the term, and a final exam
Evaluation Process: The course ends with a final exam at the end of the term. The oral exam has two parts:
students give account of their knowledge concerning the circa 15 scriptures they had been given at the
beginning of the term, which they had to memorize. The next step is the reading out, translation and
grammatical deciphering of about 3 scriptures chosen from the scriptures. The prerequisite for the final
exam is a 1-2-page exegetical essay turned in by the end of April.
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:
In spring semester students will go on with reading of John’s first epistle as well as John’s Gospel. In
connection with the text they will keep on studying the conjugations with emphasis on the use of participles
and syntax. We take the further paradigms of second declination as well.
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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EGYHÁZI SZOLGÁLAT – BEVEZETÉS A SZOLGÁLATBA 6 (Kötelező gyakorlat)
A tanegység kódja: BEV6
Előtanulmányi kötelezettségek: Egyházi szolgálat – Bevezetés a szolgálatba 5 (BEV5)
Kreditérték: 1
Tantárgyfelelős és gyakorlatvezető: Nasinszky Péter, lelkésztanár.
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben
Az értékelés módja: A gyakorlaton való részvétel kötelező. A gyakorlat félévkor beszámolóval zárul: a
félév során végzett szolgálatokról táblázatban adott rövid összefoglalás alapján. Értékelése háromfokozatú
(nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt). Az értékelés kiválóan megfelelt, ha a hallgató rendszeresen
három vagy annál több természetes szolgálatban, vagy rendszeresen legalább kettő szellemi szolgálatban,
vagy egy szellemi és legalább egy természetes szolgálatban vesz részt.
Ha a fentieknél kevesebb szolgálatban vesz részt a hallgató, az értékelés: megfelelt. Nem felelt meg kerül
bejegyzésre, ha a hallgató semmilyen szolgálatban nem vesz részt.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák:
Felkészülés egyházi szolgálatra, pasztorációs tevékenységre, egyházi közösségek vezetésére, lelkészi hivatás
gyakorlására, különböző egyházi szolgálatok, karitatív tevékenység stb. végzésére.
Rövid tantárgyprogram:
A hallgatók a gyakorlat vezetőjének koordinálásával és tanácsadásával aktívan részt vesznek a gyülekezet
életében, annak különböző területein szükséges szolgálatokban, mint pl. istentiszteletek, rendezvények,
pásztorlás, irodai munka.
Nappali tagozaton heti 1 óra imaalkalom és szakmai gyakorlat, személyes konzultáció a gyakorlat
vezetőjével. Levelező tagozaton szakmai gyakorlat, személyes konzultáció a gyakorlat vezetőjével.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Derek Prince: A kereszténység hat alaptanítása. Budapest, 1997. Hit Gyülekezete
Derek Prince: Az engesztelés Budapest, 2001, Új Spirit Könyvek
Derek Prince: Áldás és átok. Budapest, 1991, Hit Gyülekezete
Németh Sándor: Tízparancsolat, Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2004.
Németh Sándor: Újjászületés. Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2005.
Kötelező audio tananyag:
Németh Sándor: Tanítványság – szellemi és erkölcsi alapelvek I-III.
Németh Sándor: Jézus Krisztus követése I-II.
Németh Sándor: Hogyan tudsz Jézus Krisztus tanítványává válni? (2005. július 17.)
Németh Sándor: Imádkozás (tanítássorozat 2007. 04. 25 – 2007. 06. 20.)
Ajánlott nyomtatott tananyag:
Lester Sumrall: Életem. Budapest, 2004. Hit Gyülekezete
Jamie Buckingham: Isten szolgálólánya. Kathryn Kuhlman élettörténete. Hit Gyülekezete, Budapest,
2000.
Kenneth Hagin: A kútfő és a folyamok. Új Spirit Könyvek, Budapest, 2005.
Kenneth Hagin: Midász király érintése. Új Spirit Könyvek, Budapest, 2001.
Kenneth Hagin: Az Úr lámpása. Hit Gyülekezete, Budapest, 2009.
Reinhard Bonnke: A Szellem erejével. Hit Gyülekezete, Budapest, 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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ÉVFOLYAMDOLGOZAT
A tanegység kódja: EVFDOL
Kreditérték: 4
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben
Az évfolyamdolgozat értékelése: Az évfolyamdolgozat értékelése 5 fokozatú gyakorlati jeggyel történik.
A legalább elégséges jeggyel megszerzett kreditérték: 4. Elégtelen érdemjegy esetén új dolgozatot kell
benyújtani (ugyanabban vagy más témában) következő tanévben megjelölt határidőkben.
Mi az évfolyamdolgozat?
Az évfolyamdolgozat a hallgatók 3. évfolyamon kötelezően megírandó önálló alkotása, mely később
szakdolgozattá, tudományos diákköri dolgozattá fejleszthető. Megírásának célja, hogy az alapozó tantárgyak
és a teológiai törzsanyag elsajátításának vége felé közeledve a hallgatót önálló gondolkodásra, alkotásra,
inspirált kutatásra, írásra ösztönözze, és ezzel előkészítse a tanterv következő szakaszának minél
gyümölcsözőbb befogadására. A dolgozat konzultálása és értékelése során kapott tanári visszajelzésekkel
egyúttal a tanulmányok befejeztével elkészítendő szakdolgozat megírására is felkészít.
Az évfolyamdolgozat műfaja
Az évfolyamdolgozat műfaja a szakdolgozathoz hasonlóan a „tudományos próza”, tehát nem prédikáció,
ugyanakkor mégsem száraz, tudományos szöveg, hanem inspirált és izgalmas, igényesen átgondolt és
elkészített írásmű.
A tudományos követelményekhez hozzátartozik a szakirodalom megfelelő összeállítása és feldolgozása, a
dolgozatban kifejtettek megfelelő elemzése s magyarázata, a szakkifejezések, hivatkozások pontos
használata. Ebben segít a konzulens.
Témaválasztás
A dolgozatok elkészítéséhez ajánlott témajegyzék áll rendelkezésre. A tartalmi kérdésekben a
témajegyzékben megjelölt oktatókkal lehet konzultálni. A konzulenst felkérni, konzultációt kérni tanítási
időben személyesen a főiskolán, illetve a dolgozat@szpa.hu e-mail címen lehet kérni.
Évfolyamdolgozatként a témajegyzékben szereplő művekből szakfordítást is le lehet adni.
Kivételes esetben és engedéllyel olyan évfolyam- és/vagy szakdolgozatok is készíthetők, melyek oktatási
segédanyagul szolgálhatnak. Gondolunk itt pl. számítógépes programok, animációk, makettek,
oktatófilmek, térképek stb. készítésére. Ez természetesen a hallgatótól a teológiai ismereteken túl megfelelő
szakmai felkészültséget is igényel.
A témaválasztást címbejelentő nyomtatványon a Tanulmányi osztályon le kell adni. A címbejelentő
lapokat a Tanulmányi osztály juttatja el a konzulensekhez, illetve szükség esetén segít a konzulens
felkérésében, kiválasztásában. A témajegyzékben megadott témákat, címeket lehet a címbejelentőn leadni.
További, a hallgató által választott témák kialakítása is lehetséges előzetes egyeztetés alapján. Az
egyeztetést a dolgozat@szpa.hu címen lehet kezdeményezni. A címbejelentő elfogadásáról a hallgatónak
értesítést küldünk.
A címbejelentő lap leadásának határideje: aktuális tanév őszi félévének harmadik konzultációja a
tavaszi dolgozatleadáshoz, tavaszi félév harmadik konzultációja (április) az őszi dolgozatleadáshoz.
Formai követelmények
1. Terjedelme: 20 oldal a szükséges lábjegyzetekkel ellátva + Felhasznált irodalom
2. Főszöveg: 1,5 sortáv, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-es margók, kötelező
lábjegyzetek.
3. Lábjegyzet: 1-es sortáv, Times New Roman betűtípus, 10-es betűméret.
4. A dolgozatokat spirálozva kell leadni 1 példányban, és elektronikusan elküldeni a dolgozat@szpa.hu
címre word dokumentumként vagy pdf file-ban (a „tárgy” mezőben kérjük feltüntetni, hogy
„Évfolyamdolgozat X.Y.”).
5. A dolgozat leadásának határideje: ősszel november, tavasszal április hónap utolsó
munkanapja. Amennyiben a dolgozat határidő után érkezik be a Tanulmányi osztályra, a jegy a
következő félévben kerül bejegyzésre.
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Az évfolyamdolgozat szerkezete
1. Címlap: ÉVFOLYAMDOLGOZAT, cím, szerző neve, intézmény (Szent Pál Akadémia), szak (Teológia
mesterképzési szak), évszám
2. Tartalomjegyzék
3. Előszó: a témaválasztás indoklása - időszerűsége, érdekessége, a kérdés megközelítése, a dolgozat
módszere, honnét hova akar eljutni. (Évfolyamdolgozatnál: 1 oldal, Szakdolgozatnál: 1,5-2 oldal)
4. Bevezetés: bevezetést a témák többsége nem igényel. (Bevezetés akkor szükséges, ha a téma olyan jellegű
felvezetést igényel, amely nem tartozik szorosan a dolgozat tárgyához, de felvázolása mégis
elengedhetetlen. Pl.: valaki a Galatákhoz írt levél exegézisét készíti el. Ebben az esetben lehet egy
bevezetés, ahol bemutatja a levél keletkezésének körülményeit stb.) A Bevezetés terjedelme kb. 3-5 oldal.
5. A téma kifejtése (a témától függő tagolással): 15-20 oldal, megfelelő főcímekkel és alcímekkel, melyek
számozva vannak.
6. Összefoglalás (Konklúzió / Utószó / Összegzés címeken lehetséges): 1-2 oldal (Honnét hova jutott el a
kutatás, a dolgozat egyes fejezetei konklúzióinak áttekintése és összegzése, végkövetkeztetés.)
7. Felhasznált irodalom
8. Függelék: ide kerülnek az esetleges mellékletek, melyet azonban a témák többsége nem igényel.
A hivatkozásokat, idézeteket a szakdolgozati útmutatóban foglaltak szerint kell elkészíteni.
9. Nyilatkozat (kötelező)
A dolgozat végére az alábbi nyilatkozatot kell beilleszteni és aláírni:
„Én, ……………………………….., e dolgozat szerzője fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és
aláírásommal igazolom, hogy dolgozatom saját kutatásomon és a szakirodalom önálló feldolgozásán
alapuló, általam készített írásmű, melyet kizárólag az irodalomjegyzékben felsorolt források
felhasználásával, meg nem engedett segítség nélkül készítettem, abban a mások által szerzett részeket
megfelelő idézés, utalás nélkül nem használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos
értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.
Dátum, aláírás”
A szakfordítást a fordítandó mű szerkezete határozza meg. A szakfordítás végére is be kell illeszteni a fenti
nyilatkozatot.
Tanulmányi segédanyagok:
Egységes útmutató évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok leadásához és a záróvizsgához (kötelező
tananyag), Szent Pál Akadémia, Budapest, 2016 2017 1.pdf Elérhető elektronikusan a Neptun rendszer
belépő képernyőn (https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx) a Letölthető dokumentumok menüpontban
és nyomtatva a jegyzetboltban.
Ld. még az edu rendszerben a Segédanyagok rovatban az
Evfolyamdolgozat tajekoztato Exegezis Hack Marta 110401,
Evfolyamdolgozat tajekoztato Ruff Tibor Teologia 110401 és az
Evfolyamdolgozat, esszéíróverseny Grüll Tibor című tájékoztatóinkat (hanganyagok).
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon: hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy
meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? Kossuth, Bp., 2009. (vagy régebbi kiadás)
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006. (vagy régebbi kiadás)
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Választható tantárgy (összefoglaló leírás, ld. az egyes oktatók programjait a választható tárgyak között)
A tantárgy kódja: SZDPRO2
Előtanulmányi kötelezettségek: Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus
Oktató: választható
Meghirdetés gyakorisága: évente, a második félévben.
Óraszám: félévente 2-4 konzultáció az oktató által megjelölt időpontban (levelezős konzultációk idején),
illetve az oktatóval való egyéni egyeztetés alapján.
A félévi aláírás feltétele: az oktatók által meghatározott követelmények teljesítése.
Az értékelés módja: a szeminárium félévkor félévközi beszámolóval, háromfokozatú értékeléssel zárul. A
jegy kialakításának módját a választott oktató határozza meg.
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák:
A proszeminárium célja a címbejelentőt leadott hallgatók számára megfelelő segítségnyújtás az
évfolyamdolgozat / szakdolgozat elkészítéséhez, illetve a címbejelentőt le nem adott hallgatók eljuttatása a
témaválasztáshoz, majd a dolgozat elkészítéséhez.
A proszeminárium elvégzése hozzájárul a tudományos munka, kutatás megkezdéséhez szükséges alapvető
ismeretek elsajátításához, a teológia tudományrendszerében való forráskutatásra való és a tudományrendszer
szisztematikus feldolgozására való alkalmasság kialakulásához.
Rövid tantárgyprogram:
A Szakdolgozati proszeminárium tantárgy a kisebb csoportokban folyó évfolyamdolgozati /
szakdolgozati felkészítést szolgálja.
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SZAKDOLGOZATI PROSZEMINÁRIUM SZAK- VAGY ÉVFOLYAMDOLGOZATÍRÁSHOZ 2 – FINTA
SZILVIA
(Választható tantárgy levelező tagozaton)
A tantárgy kódja: SZDPRO2
Előtanulmányi kötelezettségek: Tantárgyfelelős és oktató: Finta Szilvia adjunktus
Kreditérték: 3
Meghirdetés gyakorisága: évente, a 2. félévben.
Időpont: konzultációk alkalmával szombaton 1050 – 1215
Óraszám: félévente 2-4 konzultáció az oktató által megjelölt időpontban (levelezős konzultációk idején).
Résztvevők száma: max. 10 fő
A félév során teljesítendő követelmények: a kiválasztott szakdolgozati témához szakirodalom-gyűjtés,
témavázlat és tartalomjegyzék elkészítése és legalább egy fejezet megírása.
Az értékelés módja: a dolgozat egy adott részének megírása, majd megadott szempontok alapján újraírása –
az újraírt változat kerül értékelésre. A szeminárium félévkor háromfokozatú minősítéssel zárul (nem felelt
meg, megfelelt, kiválóan megfelelt).
A tárgy teljesítéséhez a szakdolgozatból 5 oldalnyi részletet kell leadni április 8-ig. A javasolt javításokkal
újbóli leadási határidő: május 6. A jegyszerzéshez mindkét verziót el kell készíteni!
Az oktató által megadott szakdolgozati témák, témakörök:
Megbeszélés alapján egyeztetett témák.
A szeminárium célja, programja:
A szemináriumok célja a szakdolgozati és/vagy évfolyamdolgozati címbejelentőt leadott hallgatók számára
megfelelő segítségnyújtás a szakdolgozat elkészítéséhez, a címbejelentőt le nem adott hallgatók eljuttatása a
témaválasztáshoz, majd a szakdolgozat elkészítéséhez.
A konzultációk során a szemináriumra jelentkezők dolgozatait vesszük sorra, a legközelebbi konzultációra
pedig el kell készíteni egy-egy feladatot, amit közösen megtárgyalunk, így a hallgató a félév során
folyamatosan arra kényszerül, hogy dolgozatával foglalkozzék, s ne hagyja az utolsó pillanatra.
Ajánlott irodalom:
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006.
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Bp.,
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth, Bp., 2002.
Útmutató a héber nyelvű Ószövetség tanulmányozásához szükséges legfontosabb kézikönyvek
használatához. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp., 2006.
Külföldi hallgatók számára a SZPA könyvtárában angol nyelven hozzáférhető könyvek:
Kane, Thomas S.: The New Oxford Guide to Writing. Oxford University Press, New York, Oxford, 1994.
McClain – Molly – Roth, Jacqueline D.: Writing Great Essays. McGraw-Hill, USA, 1999.
Rossiter, Jill: The College Guide to Essay Writing. DW Publishing Co., USA, 2006.
Shiach, Don: How to write essays? How To Books Ltd., Begbroke, Osford, 2009.
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SZAKDOLGOZATI PROSZEMINÁRIUM SZAK- VAGY
GRÜLL TIBORNÉ (Választható tantárgy nappali tagozaton)

ÉVFOLYAMDOLGOZATÍRÁSHOZ

2 –

A tantárgy kódja: SZDPRO2
Előtanulmányi kötelezettségek: Kreditpont: 3
Tantárgyfelelős: Finta Szilvia adjunktus
Oktató: Grüll Tiborné adjunktus
Meghirdetés gyakorisága és köre: évente a III., IV., V. év nappali tagozat számára.
A félévi aláírás feltétele: a meghatározott követelmények teljesítése.
Az értékelés módja: A szeminárium félévkor beszámolóval zárul, háromfokozatú értékeléssel. A félév
során teljesítendő követelmények: tartalomjegyzék és egy fejezet elkészítése.
Az oktató által megadott szakdolgozati témák, témakörök:
Ószövetségi és/vagy újszövetségi exegézis; bibliafordításhoz kapcsolódó témák, pl. magyar vagy idegen
nyelvű bibliafordítás története; valamely ószövetségi könyv lefordítása.
A szeminárium programja:
A dolgozat formai, tartalmi követelményeinek tisztázása. Segítség a témaválasztásban. Önálló munkaként a
választott témakörhöz tartalomjegyzék kidolgozása; egy fejezet megírása; mindezek közös megbeszélése az
órákon.
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DOXOLÓGIA 6 (választható tárgy)
DOXOLÓGIA 2 (vizsgakurzus)
Választható tantárgyként felvehető ebben a félévben a Doxológia 6 (DOX6). A hallgatók a kötelező tárgy
elsajátítása után megújult programmal hallgathatják a választható tárgyat. Az értékelés módja: a félévi
aláírás feltétele az előadások többségének látogatása. A tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Értékelése:
háromfokozatú félévközi jegy (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg).
Amennyiben egy korábbi félév során a hallgató már hallgatta a tárgyat, ebben a félévben a Doxológia 2
(DOX2) vizsgakurzus1 keretében a vizsgát is leteheti. A vizsgák az ebben a tanévben elhangzott
előadások anyagából lesznek. A tárgy nincs minden tanévben meghirdetve, ezért ebben a tanévben érdemes
teljesíteni, hogy a hallgató a képzési idő alatt (10 félév) elvégezhesse a képzést. Az előadássorozat választott
kurzus (DOX6) keretében hallgatható meg ebben a félévben. Az értékelés módja: A tantárgy félévkor
tantárgyi záróvizsgával zárul. A két félév tananyagából a hallgatók írásbeli vizsgán adnak számot
tudásukról. Az értékelés ötfokozatú (1-5) érdemjeggyel történik.
A tanegység kódja: DOX6, illetve DOX2
Előtanulmányi kötelezettségek: a Doxológia 2 (DOX2) tárgyból félév végi aláírás.
Meghirdetés gyakorisága: (választható tárgy) 2-3 évente, az első félévben, (vizsgakurzus) évente, a 2.
félévben.
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta főiskolai docens
Előadó: Németh Judit főiskolai tanár
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák; rövid tantárgyprogram:
A tantárgy alapvető célja, hogy a hallgatókban bibliai látás és gyakorlat fejlődjön ki a Mindenható Istent
magasztaló énekek születési körülményeiről, tartalmáról, előadásuk különböző módjáról, a dicséret-folyam
szerkezetéről, kiemelve a zsoltárok teológiai jelentőségét és a keresztény hívő életben betöltött szerepét,
felbecsülhetetlen értékét.
A Zsoltárok könyvének átfogó- és az egyes zsoltárok részletes tanulmányozása által a hallgatók
alkalmazható ismeretet szereznek az Istent dicsérő – az esetek többségében hangszerekkel kísért – versek
keletkezési körülményeiről, jellegzetes tulajdonságairól, mondanivalójáról, a héber verselés és az ihletett,
profetikus beszéd sajátságairól.
A zsoltárok szövegének Szent Lélek által inspirált és aktualizált magyarázata során a hallgatók egyrészt
mélyebb ismeretet szereznek Isten tulajdonságairól, cselekedeteiről, másrészt elsajátítják az Istennel való
személyes kapcsolattartás alapjait, az abban való előrehaladás lehetőségeit az élet különböző kihívásai
közepette.
A zsoltárok ó- és újszövetségi kijelentésekkel, próféciákkal történő összehasonlító elemzése során a
hallgatók olyan alkalmazható tudást és módszert sajátítanak el, mely által Istennek tetsző dicséretáldozatokat tudnak bemutatni mind egyéni-, mind közösségi szinten, azaz alkalmassá válnak Isten dicséret-,
imádás általi szolgálatára.
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Judit: Doxológia I. (1-30. zsoltár). ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1995.
Németh Judit: Doxológia (31-90. zsoltár). ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1995.
Németh Judit: Doxológia (91-150. zsoltár). ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1995.
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Németh Sándor és Judit: Hálaadás. Hit Gyülekezete, Budapest, 2005.
Audio tananyag:
A vizsgakurzus abban az esetben vehető fel, ha a hallgató egy korábbi félévből rendelkezik félév végi aláírással a Doxológia 2
(DOX2) tárgyból.
1
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Németh Judit: Dávid sátora, MP3, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2016.
Németh Judit: Az Úré a harc. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2005. április 6.
Ajánlott nyomtatott tananyag:
W. H. Bellinger, Jr.: Psalms: Readingand 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 ont he Psalms, Abridged in One
Volume (Ed. by David O. Fuller), Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1976.
Derek Prince: Chords from David’s Harp, Charlotte, NC: DP Ministries International, 1998.
Kevin L. Howard, Marvin Rosenthal: Az Úr Ünnepei. Hit Gyülekezete, Budapest, 1998.
Benny Hinn: A kenet. Hit Gyülekezete, Budapest, 1992.
Benny Hinn: Jó Reggelt, Szent Lélek. Hit Gyülekezete, Budapest, 1991.
R.B.Y. Scott: The Psalms as Christian Praise, New York: Association Press, 1958.
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Hálaadás (2010. január 3.)
Németh Judit: Isten dicsőítése (2010. szeptember 29.)
Németh Sándor: A dicséret, mint szellemi fegyver (2012. március 31. )
Németh Sándor: Dávid sátora (2013. november 3.)
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KERESZTÉNY ÉLET ÉS SZOLGÁLAT I – A
GYÜMÖLCSEI) 14 (Választható tantárgy)

KERESZTÉNY ÉLETMÓD

(A SZENT LÉLEK

A tanegység kódja: HAZCS14
Előtanulmányi kötelezettségek: Keresztény élet és szolgálat I – A keresztény életmód 2 (HAZCS2). A
tantárgy korábbi neve: Házasság és család.
Kreditérték: 3
Tantárgyfelelős: Hack Márta, főiskolai docens
Előadó: Németh Judit, főiskolai tanár
Meghirdetés gyakorisága: legalább ötévente.
Az előadások látogatása kötelező.
Az értékelés módja: a tantárgy félévkor beszámolóval zárul. Lehetséges értékelése: háromfokozatú
félévközi jegy (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg).
A tárgy szakmai tartalma elsajátításának célja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó (rész)készségek
és (rész)kompetenciák:
A keresztény életmód tantárgy az előző félévi előadássorozat folytatásaként a Szent Lélek kilenc
gyümölcsének részletes tárgyalásával folytatódik a bibliai példák, valamint személyes élettapasztalatok
alapján. A tantárgy célja a témában a biblia tanítások megismerése, elsajátítása. Az előadások a Szent Lélek
által inspirált módon hangzanak el, melynek során a hallgatók felkészülnek egyházi szolgálatra, pasztorációs
tevékenységre, helyi szolgálati, egyházi közösségek vezetésére Az előadások célja továbbá előrehaladás a
bibliai életmód és erkölcs elsajátításában, a hit törvényének gyakorlatban történő megvalósításában, a
tanítvánnyá válásban.
Kötelező tananyag:
Szent Biblia (ford.: Károli Gáspár)
Ajánlott audio tananyag:
Németh Sándor: Félelem vagy hit (2010. február 14.)
Németh Sándor: Az Úr öröme az erősségem (2012. október 28.)
Németh Sándor: A szeretet követése 1-2. (2012. december 15-16.)
Németh Judit: Az Úr öröme (2013. november 10.)
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MEGHIRDETETT VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK
2016/2017-ES TANÉV, TAVASZI (2.) FÉLÉV
Kötelezően választható tantárgy teljesítésére a szakon a hallgatók egy, az intézmény által meghatározott
körből választhatnak tantárgyat. Szabadon választható tantárgy esetében a hallgató bármely, a felsőoktatási
intézmények által meghirdetett tantárgy közül választhat, de teljesítheti az intézményben is. A máshol
felvenni szándékozott tantárgyak, illetve a megszerzett kreditek elfogadhatóságáról a Kreditátviteli
Bizottság dönt.
A választható tantárgyak leírásait a Szent Pál Akadémia „Választható tantárgyak (speciális
kollégiumok, nyelvek) tantárgyleírások és tárgyfelvételi tájékoztató 2016/2017 tavaszi (2.) félév” című
kiadványa tartalmazza.
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