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A tanegység céljai: 
 A  Bevezetés  az  Ó-  és  Újszövetségbe  tanegységek  során  tanultak  támogatása  az  ott

szükséges alapvető biblia szakaszok elemző megismerése által.
 A vasárnapi evangéliumi szakaszok üzenetének elmélyítése a közös feldolgozás során.
 Az előbbi célok szolgálatába állítjuk a közösségi bibliaolvasás különböző módszereit, hogy

a résztvevők a bibliaórák, bibliakörök vezetéséhez is eszközt kapjanak.
A  fentiek  miatt  a  foglalkozások  elsősorban  az  I–II.  évfolyam  hallgatói  számára  jelenthetnek
segítséget, de minden érdeklődőt szívesen látok.

A  hallgató  fejlesztendő  kompetenciái:  Ismeri  a  Szentírás  bevezetéstani  órákhoz  szükséges
alapszövegeit.  Képes  az elsajátított  eszközöket  és  módszereket  megfelelően  alkalmazni  a  szent
szövegek  üzenetének  mélyebb  megértése  reményében  és  képes  ebben  bibliakörök,  bibliai
foglalkozások keretében másokat is segíteni. Elkötelezett a Szentírás mélyebb megértése iránt.

Követelmény:  A foglalkozásokon tevékeny részvétel, az otthoni feladatok elvégzése, továbbá egy
foglalkozás  vezetése  a hallgató  által  választott  módszer  segítségével.  Félév  végén ezek alapján
gyakorlati jegy.
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