
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: Ökumenikus egyházismeret (T 407) 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): 5. félév 

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

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

Az egyház Krisztus akarata szerint egy, valójában azonban sokféle szervezetet és csoportosulást jelent. 

A kurzus során arra keressük a választ, hogy hogyan valósulhat meg az egység ebben a sokféleségben. 

Ehhez először megvizsgáljuk az újszövetségi írások ekkleziológiai megközelítéseit. A második részben 

az ökumenikus mozgalom történetét, különösen is az Egyházak Ökumenikus Tanácsának (EÖT) 

kialakulásához vezető utat, az EÖT szervezeti felépítését és célkitűzéseit tárgyaljuk. A kurzus harmadik 

részében az ökumenikus egyháztan alapvető kéréseivel foglalkozunk: Krisztus egyháza egységének és 

az egymástól eltérő tagegyházak viszonyával, az egyházi mivolt alkotóelemivel, az egység katolikus és 

protestáns értelmezésével, valamint krisztocentrikus megközelítésével.  

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

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

Békés Gellért: Ökumenizmus, Teológiai Kiskönyvtár, Róma 1976. 

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

Kolozsvár 2014., 1-2 rész. 
Nagypál Szabolcs (szerk.): Az ökumenikus és vallásközi párbeszéd útja, L’Harmattan, Budapest 2009. 

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

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

Tudás:  

Ismeri az újszövetségi könyvek ekkleziológiai tanítását, a nyugati keresztény ökumenizmus történetének 

fontosabb állomásait és teológiai megközelítéseit. 

Képesség: 

Képes a különböző keresztény egyházak ekkleziológiai tanításának összehasonlítására, az azonosságok 

és különbözőségek és kreatív összevetésére. Képes ökumenikus teológiai kutatási témák 

megfogalmazására és azok lefolytatására. 

Attitűd: 

Nyitott, empatikus, teológiai diskurzusra kész magatartás és kommunikáció. 

Autonómia és felelősség: 

Teológiai meggyőződése kialakítása során igényt tart mások – kritikus – reflexiójára, érett 

meggyőződését pedig kész széles kör előtt is képviselni. 
 



Tantárgy felelőse: Dr. Wildmann János 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 

 
 


