
Az ismeretkör: A rendszeres teológia távlatai 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 11 

Tantárgyai: 1) A reformáció teológiája 2) Kortárs krisztológiai és szoteriológiai 

kísérletek 3) Politikai teológia 4) Rendszeres teológiai kutató szeminárium 

 

Tantárgy neve: A reformáció teológiája (T308) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

A tanóra típusa: ea. és 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 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: Dogmatika I. (T306), Dogmatika II. (T307) 
 

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

- Luther teológiájának kulcsfogalmai és társadalmi hatása 

- Kálvin teológiájának kulcsfogalmai és társadalmi hatása 

- Wesley teológiájának kulcsfogalmai és társadalmi hatása 

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

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

Graham Tomlin: Luther és kora. Scolar Kiadó, Budapest, 2003. ISBN 963-9193-96-8. 

Prőhle Károly ford.: Luther Márton négy hitvallása. A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 

Budapest, 1983. ISBN 963 7020 39x 

Alister E. McGrath: Kálvin. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. ISBN 963 379 137 5 

Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának 

Sajtóosztálya, Budapest, 1986. ISBN 963 300 231 1 

Richard P. Heitzenrater: Wesley és az úgynevezett metodisták. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 

2017. ISBN 978-615-5446-16-0 

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

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

Tudás:  

Tájékozott a nyugati kereszténység dogmatikájának a legfontosabb kérdésköreiben. 

Képesség:  

Képes a teológia különböző ágai eredményeinek kreatív összekapcsolására. Képes a tapasztalat alapján az 

elmélettel szemben kritikus kérdések megfogalmazására, érvelések megfogalmazására és ellenőrzésére, elméletek 

továbbfejlesztésére. Képes tudományos teológiai ismeretek átadására, hatékony kommunikációjára, mind szakmai 

környezetben, mind a közélet szélesebb köreiben. Képes tudományos munkája során más teológusokkal és rokon 

tudományok művelőivel együttműködni. Képes elméleti ismereteit személyes életébe integrálni. Képes egy életen 

át tanulni. 

Attitűd:  

Igyekszik kiművelni a képességeit, és megismerni, munkája során számontartani a határait. 

Autonómia és felelősség:  

Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni. Teológiai meggyőződése kialakítása során igényt tart mások – 

kritikus – reflexiójára, érett meggyőződését pedig kész széles kör előtt is képviselni. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Csepregi András 



Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
 


