
Az ismeretkör: A gyülekezet szolgálata 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 11 

Tantárgyai: 1) Evangelisztika és missziológia 2) Bevezetés a homiletikába 3) 

Homiletikai gyakorlat 4) Liturgika 

 

Tantárgy neve: Evangelisztika és missziológia (T406) 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: 

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

A számonkérés módja: kollokvium, házi dolgozat 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 9. félév 

Előtanulmányi feltételek: A gyakorlati teológia elmélete I. és II. 
 

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

A hallgatók legyenek tisztába az evangélium üzenetének lényegével, tovább adásának lehetőségeivel és 

módszereivel, mind egyházi mind pedig a szekuláris közegben. A kül- és belmisszió fogalmának, 

teológiai és gyakorlati kérdéseinek tisztázása, az eltérő missziói stratégiák létjogosultságának ismerete. 

A bel-és külmisszióban tevékenykedő néhány kiemelkedő személyiség missziói felfogásának, 

életútjának ismerete. 

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

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

J. I. Packer: Az evangélizáció és Isten szuverenitása. KIA, 2001. [ISBN: 963861482X] 

Tomka Ferenc: Lelkipásztori teológia és az új evangelizáció. Szent István Társulat, 2008. 

 [ISBN: 9789632770765] 

David Bosch: Paradigmaváltások a missziói teológiában.  Harmat- PMTI, 2005.  

 [ISBN: 9639564354] 

Anne-Marie Kool: Az Úr csodásan működik. A magyar protestantizmus külmissziói mozgalom. I-II. 

kötet, Harmat-PMIT, 1995, 1997 [ISBN: 963 7954 48 1] [ISBN: 963 7954 94 5] 

Czakó Jenő: Fejezetek az újabb kori ébredések történetéből. Dunamelléki Református Egyházkerület, 

2002. 

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

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

Tudás: 

A Biblia szövegének alapos, és a legfontosabb értelmezési lehetőségeinek vázlatos ismerete. 

Képesség: 

Az ismeretek és személyes meggyőződés szóbeli előadásának képessége. 

Attitűd: 

Érdeklődés a bibliai és teológiai hagyomány, a keresztény közösségek régi és mai kihívásaira és az 

azokra adott válaszai iránt. 

Autonómia és felelősség: 

Törekvés a személyre szabott szolgálati terület megtalálására, a közösségi élet szűkebb és tágabb köreibe 

való szerepvállalás kialakítására. 
 



Tantárgy felelőse: Dr. Iványi Gábor 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) 

 


