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Bevezetés 

Az EuNC-ben a keresztyén szolgálat diplomáját és bizonyítványát nyújtó program a kerületek 

felszenteléssel kapcsolatos szükségleteire épül. A kerületek eltérő feltételeinek teljesítése érdekében az 

EuNC rugalmas a szabadon választható kurzusok tekintetében. Mindegyik kerület sajátos módon, a maga 

által fontosnak tartott területekre összpontosítva használja fel a programot. Egyes esetekben bizonyos 

kurzusokra több kreditet használnak fel, hogy mélyebben foglalkozhassanak velük. Ez az irat részletezi az 

EuNC tantervének azokat a konkrét követelményeit, amelyeket az egyes egyházkerületekben a 

felszenteléshez minimálisan teljesíteni kell. 

 

MEGJEGYZÉS: Egyes egyházkerületekben az EuNC programján kívüli kurzusokra is szükség lehet a 

felszentelés összes feltételének teljesítéséhez. 

 

Klaszter Kurzus Kredit 

 

A  Biblia Bevezetés az Ószövetségbe 5 

 Bevezetés az Újszövetségbe 5 

 A bibliai tanulmányok alapjai 5 

 Mózes öt könyve vagy Ószövetségi próféták 5 

 Szinoptikus evangéliumok vagy Páli irodalom 5 

  25 

 

B  Teológia, hagyomány és identitás Bevezetés a teológiába 3 

 Szentség és identitás 3 

 Keresztyén tanok 1. és 2. 6 

 A Názáreti Egyház története és alkotmánya / vagy 

 a hallgató saját egyházának történelme 3 

 Egyháztörténelem 5 

 Keresztyén etika 3 

 Teológiai konferencia 3 

 Különleges teológiai és egyháztörténelmi tanulmányok: 

  Metodizmus 3 

 Keresztyén apologetika 3 



  32 

 

C  Isten missziója, egyház, hivatás Isten missziója és az egyház  3 

 Hivatás és személyes szolgálat 2 

 Lelki formálódás 3 

 Mentorálás 2 

 Evangelizáció és gyülekezet 3 

 Kultúrák közötti misszió 4 

 A hitbeli fejlődés elősegítése a helyi gyülekezetben 3 

 Keresztyén istentisztelet(Liturgika) 3 

  23 

 

D  Szolgálati készségek Igehirdetés 5 

 Lelkipásztori gondozás és lelkigondozás 3 

 Gyülekezetvezetés 5 

 Az ifjúsági és családszolgálat alapjai 3 

 Praktikum (Legáció) 1 

 Szakmai gyakorlat 3 

 Szolgálati integráció 3 

 Személyek közötti kommunikáció 2 

 Szabadon választható tárgyak:  

 Praktikum(ok) vagy szakmai gyakorlat 2 

 Bevezetés a társadalmi problémákba 2 

  29 

 

E  Tanulási készségek és  EuNC-orientáció 0 

általános tanulmányok Általános szociológia 3 

 Az ember növekedése és fejlődése 3 

 Tanulmányi készségek elsajátítása 2 

 Nyelv és írásbeli kifejezőkészség 3 

  11 

 A keresztyén szolgálat diplomájához  

 szükséges teljes kreditszám 120 

 

A felszentelés további tantervi feltételei 

 Teológiai konferencia 1 

 Bevezetés az egyházi zenébe 2 

 Bevezetés a filozófiába  3 

 



 A felszenteléshez szükséges  

 teljes kreditszám 126 

 

 

A többi oktatóközpontra vonatkozó információk a jelen irat angol változatában találhatók (Ordination 

Requirements). 

 


