
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 módszerei (T302) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

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

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

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

A számonkérés módja: koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: zárthelyi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: --- 
 

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

A kurzus a rendszeres teológiai gondolkodás alapjaiba vezet be. Foglalkozunk a teológiával, mint „kérdező hittel”, 

az általános és különleges kinyilatkoztatással, a Szentírás tekintélyének értelmezési lehetőségeivel. A tanultakat a 

négy evangélium szövegének értelmezése során gyakoroljuk és mélyítjük el, valamint a kortárs egyházi élet 

jelenségeit vizsgáljuk meg az elsajátított módszertan szerint. 

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

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

Ajánlott irodalom: 

Huber, Wolfgang szerk.: Milyen a jó teológia? A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 

Budapest, 2006. ISBN: 963-558-049-5 

Migliore, Daniel L.: Faith Seeking Understanding. An Introduction to Christian Theology. Eerdmans, Grand 

Rapids, Michigan, 2014. (harmadik kiadás) ISBN: 978-0-8028-7185-5; 1-65 o. 

Schweitzer, Eduard: Teológiai bevezetés az Újszövetségbe. Kálvin Kiadó, Budapest, 2004. ISBN 963300977-4 

Werbick, Jürgen: Prolegomena. In: Schneider, Theodor szerk: A dogmatika kézikönyve. Vol. 1. Vigilia Kiadó, 

Budapest, 1996. ISBN: 963-7964-25-8-Ö. 1-52. o. 

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): 

 



 


