
Az ismeretkör: Gyülekezetszervezés 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 10 

Tantárgyai: 1) Ökumenikus egyházismeret 2) A gyülekezetszervezés alapjai 3) 

Gyülekezetszervezési gyakorlat I. 4) Gyülekezetszervezési gyakorlat II. 

 

Tantárgy neve: A gyülekezetszervezés alapjai (T415) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea., óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: német) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők: egyik évben magyarul, 

másik évben németül 

A számonkérés módja: koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 8. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): A gyakorlati teológia elmélete I. és II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A gyülekezetek létrejötte a kereszténység lényegéből következik. A gyülekezetek létrehozása és 

megszervezése viszont a mindenkori társadalom kontextusában történik. Az előadások során áttekintjük 

az egyházi közösségek legjelentősebb modern kori szociális formáit (plébánia, bázisközösség, bibliai és 

liturgikus mozgalmak stb.). Ezt követően megvizsgáljuk a gyülekezetszervezés alapelveit: mi alapján 

épül fel, cselekszik és értelmezi önmagát és karizmáit. A kurzus következő részében pasztorálteológiai 

szempontból reflektálunk a különböző modellekre és tapasztalatokra. Végül a gyülekezetvezetők és 

munkatársai szerepét és feladatait tekintjük át teológiai és szervezetfejlesztési megközelítésben. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Neuner, Peter/Zulehner Paul M.: Jöjjön el a te országod. Gyakorlati egyháztan. Verbum, 

Kolozsvár 2014., 3. rész. 

Rahner, Karl: A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába, Agapé Kiadó 1998, 260-320 

(Hetedik fejezet: A kereszténység mint egyház). 

Tomka János-Bőgel György, Vezetés egykor és most – A Biblia és a menedzsment, Nemzeti 

TK Kiadó, Budapest 2010. 

A német nyelvű előadáshoz: 

Neuner, Peter/Zulehner, Paul M.: Dein Reich komme. Eine praktische Lehre von der Kirche. 

Grünewald Verlag 2012., Teil 3. 

Zulehner, Paul M.: Pastoraltheologie. Band II. Gemeindepastoral. Patmos Verlag, Düsseldorf 

1989. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

Ismeri a gyülekezeti teológia biblikus alapjait, a nyugati kereszténység legfontosabb gyülekezeti 

formáit, a gyülekezet és társadalmi kontextus összefüggéseit. 

Képesség: 

Képes a teológiai és szervezetszociológiai szemléletmód összekapcsolására, kritikus kérdések 



megfogalmazására, a teológia és szervezetfejlesztés tudományos határainak fölismerésére. 

Attitűd:  

Nyitottság az egyházi közösségekkel és problémáival kapcsolatban, jó kommunikáció a gyülekezetben és 

társadalomban: 

Autonómia és felelősség: 

Tudja, hogy mikor van szükség az önálló munkájára, és mikor kell csapatban dolgoznia, és képes mind a 

kettőre. Minkájáért kész személyes felelősséget vállalni. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Wildmann János 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


