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Küldetésnyilatkozat  

I. Alapkoncepció, célkitűzés 

Főiskolánk egyéni színt képvisel a magyarországi teológiai főiskolák sorában. A Sola 

Scriptura Teológiai Főiskola név négy alapvető információt közvetít.   

(1) A „sola Scriptura” elnevezés jelzi, hogy az oktatás középpontjában a Biblia áll a 

maga történelembe ágyazottságával, eszmerendszerével és hatástörténetével. (2) 

Ezen kívül a hermeneutikai megközelítésre is utal: az írásmagyarázati tárgyak 

oktatásánál alapszempont az önértelmezés, a belső magyarázati elvek figyelembe 

vétele. (3) A „teológiai főiskola” megjelölés jelzi, hogy az írásmagyarázati tárgyak 

mellett a bibliai eszmékből felépülő teológiai rendszer megismertetése is hangsúlyos, 

amihez hozzátartozik a keresztény teológiatörténetre való kitekintés. (4) Mivel a 

bibliai iratgyűjtemény áll az oktatás és a kutatás középpontjában, a főiskola képzései 

nem felekezeti jellegűek. A Biblia a kereszténység egyetemes ősforrásaként képezi a 

tananyag gerincét. Ebből következően alapelv a főiskolán a nyitottság, a tolerancia, a 

lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása.  

A fenntartó protestáns közösség elfogadja és támogatja a főiskolán folyó oktatás 

alapkoncepcióját, ezért intézményünk egyházi fenntartású státusza nem jár felekezeti 

kötöttségekkel és elvárásokkal. Lelkészképzést nem folytat a főiskola. A fenntartó 

saját hatáskörén belül gondoskodik kiegészítő képzésről azok számára, akiket 

lelkészként kíván alkalmazni a főiskolán (elsősorban annak teljes idejű képzésén) 

alapfokú teológiai képzettséget szerzett hallgatók közül. 

II. A főiskolán folyó képzések 

1. Teológia alapképzési szak 

A teológiai tanulmányok hagyományos négy fő ágra osztását követjük a szakon folyó 

képzés során.  

Az Írásmagyarázati teológia keretén belül arra törekszünk, hogy minél több bibliai 

irattal ismerkedjenek meg a hallgatók (egészében vagy annak egyes részleteit 

illetően), szövegek, szövegrészletek elemzése által. Hozzákapcsoljuk ehhez az adott 

iratokra vonatkozó bevezetéstani információkat is. E tárgyak oktatásához nyelvi 

(ószövetségi héber és arám, újszövetségi görög nyelv) és történeti tárgyak (Izráel 

története, Bibliai régészet, Az apostoli kor története) is tartoznak, valamint 

segédtudományként a vallástörténet is.  
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A Rendszeres teológia keretében fő tantárgyak a Bibliai etika és antropológia, valamint 

A bibliai tanítások rendszere. Szemináriumok is csatlakoznak e tematikákhoz: 

Rendszeres teológiai szeminárium, Alkalmazott etika szeminárium, Összehasonlító 

felekezettörténet, Ökumenikus és vallásközi párbeszéd, továbbá segédtudományként 

a Filozófiatörténet.  

Az Egyháztörténeti teológiához tartoznak az alábbi tárgyak: Egyetemes 

egyháztörténet, Magyarországi egyháztörténet, Egyház, állam, lelkiismereti 

szabadság.  

A Gyakorlati teológia szerényebb helyet kap a tantervi struktúrában, mivel képzésünk 

elméleti orientáltságú. Az ide tartozó tárgyak – Homiletikai szeminárium, 

Lelkigondozástan, Kateketika szeminárium – bevezetés szintű alapismereteket 

közvetítenek.   

Főiskolánk specialitása A Biblia és az irodalom, A Biblia és az érzékletes művészetek 

tantárgycsoport, amely a Biblia hatástörténetébe nyújt bepillantást, az irodalom, a 

zene- és képzőművészet területén. A Biblia sok szállal kötődik az egyetemes 

művelődéstörténethez. A hallgatók általános műveltségét és művészetek iránti 

érzékét is fejlesztik a felsorolt tárgyak.  

Néhány készségfejlesztő tárgy csatlakozik a fenti tematikákhoz. A teológiai tudás 

fejlesztése mellett az írásbeli kifejezés készségének az erősítésére szolgál a Teológiai 

és a Hermeneutikai műhely, a szakdolgozat elkészítéséhez nyújt segítséget a 

Kutatásmódszertan.  

A nyelvvizsgára való felkészüléshez is igyekszik segítséget nyújtani a főiskola. A teljes 

idejű képzés keretében tanrendben szerepel mai idegen nyelv oktatása, a részidejű 

képzés hallgatóinak távoktatásban való részvételt kínálunk fel. 

2. Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés 

Rendeltetése a bibliai alapelvekre épülő lelkigondozás témakörökre bontott, 

gyakorlatias oktatása, azzal a céllal, hogy a képzés résztvevői felkészüljenek 

alapszintű segítségnyújtásra a maguk természetes környezetében. Nem szorul 

bizonyításra, hogy mindenki bőséggel talál súlyos élethelyzetben levő embereket, 

avagy lelki konfliktusokkal és betegségekkel küzdő embereket maga körül. Mivel a 

képzésen diplomát szerzett hallgatók vehetnek részt, építeni lehet a tanulásban való 

jártasságukra, az intelligens gondolkozásra, a lelkigondozáshoz szükséges empátia 

készségére. Bár a képzés hitéleti kategóriába sorolt, a hallgatókat arra igyekszünk 
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felkészíteni, hogy a vallástalan, valamint nem keresztény vallású embereknek is 

segítséget tudjanak nyújtani a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával.  

(Biblikumok elnevezésű szakirányú továbbképzésünket a 2018/2019-es tanévtől fogva 

kivezetjük. Erre a tanévre már nem vettünk fel új hallgatókat a négy féléves képzésre.  

Figyelembe kellett vennünk ugyanakkor, hogy a főiskolánkon végzett hallgatók 

továbbképzés iránti igényét, a Biblia-alapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés 

egymagában nem tudja kielégíteni. Ezért a 2019/2020-as tanévtől kezdődően szabad 

főiskolai kurzust indítunk kéthavonkénti rendszerességgel. Ezen a képzésen a 

főiskola oktatói saját kutatási területükhöz kapcsolódó tematikákkal vesznek részt. 

Erről tartanak előadást egy-egy alkalommal, amit szabad megbeszélés követ. A 

részvétel ingyenes ezen a szabad főiskolai kurzuson.)    

III. Kívánalmak az oktatókra vonatkozóan 

A törvényi előírásokon kívül elvárás, hogy intézményünk minden oktatója azonosulni 

tudjon a főiskolán folyó oktatás alapkoncepciójával, továbbá hogy jó előadók 

legyenek, jó kapcsolatban legyenek a hallgatókkal, igazságosak, méltányosak 

legyenek a vizsgáztatásnál a minőségi mércék fenntartása és a szabályok betartatása 

mellett. Elvárás a folyamatos továbbképzés, és a kutatási tevékenység is, valamint az 

ezzel összefüggő publikálás.  

IV. A főiskola azonos elnevezésű teológiai szakfolyóirata 

Az 1999. óta, negyedévenként megjelenő folyóirat hatékonyan támogatja a főiskolán 

folyó képzést. Lehetőséget ad mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak, főiskolai 

tematikákhoz kapcsolódó írásaik, valamint kutatási eredményeik megjelentetésére. 

V. A főiskola működtetésének anyagi háttere 

A főiskola nem vesz igénybe állami támogatást működéséhez. A hallgatók 

önköltségként való befizetései, a fenntartó felekezet rendszeres havi támogatása, 

valamint a Spalding Alapítványon keresztül érkező önkéntes adományok biztosítják 

a szükséges forrást. Hallgatói szinten szolidaritási alap működik. Egyes hallgatók – 

önkéntes alapon – készségesek arra, hogy félévenként a meghatározott önköltségnél 

többet fizessenek be, amit a főiskola gazdasági osztálya a nehezebb anyagi helyzetben 

lévő hallgatók fizetési kedvezményének a kompenzálására fordít. 

  


