
Az ismeretkör: A rendszeres teológia alapjai 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12 

Tantárgyai: 1) A rendszeres teológia módszerei 2) A rendszeres teológia forrásai 3) 

Dogmatika I. 4) Dogmatika II. 

 

Tantárgy neve: A rendszeres teológia forrásai (T303) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 50-50 (kredit%) 

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

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemző 

A számonkérés módja: gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: félévközi beszámolók 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: --- 
 

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

A kurzus során a rendszeres teológia néhány klasszikus és modern forrásával ismerkedünk meg. A 

feldolgozás során igyekszünk azonosítani a szerző szempontjait és módszereit, valamint keressük a 

forrásszövegek értelmezésének mai lehetőségeit és korlátait. Kísérletet teszünk arra is, hogy az 

forrásszöveg témájáról a saját hangunkon és a saját környezetünk számára is beszéljünk. 

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

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

A feldolgozandó szövegek köre alkalomról alkalomra változik. Egy lehetséges példa: 

 

Luther Márton a keresztségről, az oltáriszentségről és a gyónásról a Nagykátéban. In: Luther Márton négy 

hitvallása. A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1983. ISBN: 963-7020-39x; 231-266 o. 

Melanchton, Philipp a megigazulásról. az Ágostai Hitvallás védőiratában. In: A Magyarországi Evangélikus 

Egyház hitvallási iratai Vol. 3. Luther Kiadó, Budapest, 2017. ISBN: 978-963-380-116-1; 33-130 o. 

Lewis, C. S: Keresztény vagyok! Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1988. ISBN: 963-360-380-3 

Küng, Hans: Credo. Hiszek. Az Apostoli Hitvallás magyarázata kortársaknak. Fordította Tekus Ottó. A Fordító 

kiadása, Győr, 1997. ISBN: 963-550-204-4 

Huber, Wolfgang: Az egyház a korszakváltás idején. A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 

Budapest, 2002. ISBN: 963-300-927-8  

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 rendszeres teológia legfontosabb módszereit, képes azt bibliai szövegek és kortárs gondolatmenetek 

értelmezésében is alkalmazni. 

Képesség: 

Képes az elméleti felismerések és a gyakorlati tapasztalatok egymásra vonatkoztatására. Képes a tapasztalat alapján 

az elmélettel szemben kritikus kérdések megfogalmazására, érvelések megfogalmazására és ellenőrzésére. 

Attitűd: 

Magatartása nyitott és empatikus. Igénye van az önismeretre. Pontos és megbízható. 

Autonómia és felelősség: 

Teológiai meggyőződése kialakítása során igényt tart mások – kritikus – reflexiójára. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Csepregi András 



Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


