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Prolegomena
a.
A dogmatika előfeltételei, nyelvi formája; A dogmatika önértelmezése;
Istentan
Izrael hitvallása Istenről, az ószövetségi istenkép fejlődése; A korai egyház
tanúságtétele Istenről a Krisztus-esemény fényében;
Az ókeresztény párbeszéd a kor bölcseletével; Középkori kérdés és megoldás
lehetőségei, határai; Kérdések, válaszok az újkor és a 20.sz. kontextusában;
Isten misztériuma; Beszéd Istenről és Istenhez;
Teremtéstan
A zsidó-keresztény teremtéshit irodalmi kifejezésmódjai, alapvető megjegyzések a
bibliai teremtéstanhoz; A bibliai teremtéstan központi tartalmai;
Új teremtéstani megfogalmazások az ókorban; Teremtéstan a középkori
szintézisekben;A teremtéstan újkori krízise és a krízis feloldása;
Az egyházi tanító hivatal megnyilatkozásai a teremtésről; Egy korszerű teremtéstan
hermeneutikai alapjai és központi tartalmai;
Krisztológia
Az ószövetségi várakozás – az újszövetségi krisztológia háttere; Újszövetségi
tanúságtétel Jézus életéről, haláláról, feltámadásáról; Újszövetségi krisztológia
keletkezése, bontakozása.
A zsinatok krisztológiája; Nagy hatású krisztológiai modellek a középkortól
napjainkig Európában; Értelmezések és krisztológiák a nyugati világon kívül;
Jézus Krisztus egy új emberség kezdeményezője; Jézus életének belső forrása és
középpontja, szolidáris proexisztenciája;
Jézus Krisztus konfliktusának, szenvedésének és halálának modern értelmezése; A
feltámasztás és felmagasztalás értelmezése korunkban;
Hermeneutikai irányelvek a krisztológiák hátterében; A szótériológiai kérdés: Isten
emberré lett önközlése és az életre vezető út;
Pneumatológia
Isten Lelke és Isten népe az Ószövetségben; A Lélek megtapasztalása és teológiája
az Újszövetségben;
A Szentlélek istenségéről szóló hitvallás kialakulása, a keleti és nyugati eltérő
teológiai fejlődés; A Lélek helye és funkciója a Szentháromságban; Az új élet Lelke;
Mariológia
A mariológia és a Biblia;
Dogmatörténeti fejlődés az ókortól napjainkig;
A mariológiai dogmák jelentősége és határai;
Kegyelemtan
A kegyelemtan bibliai alapjai;
Pelágiusz és Ágoston vitája; Az ókori egyház döntése;
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Középkori fejlődés; A reformáció és Trentó;
A kegyelemtan és megigazulás-tan körvonalai a mai ökumenikus teológiában;
Általános és részletes szentségtan
A szentségtan bibliai alapjai; dogmatörténeti fejlődés;
A szentségtan körvonalai és döntő súlypontjai korunkban;
A keresztség és bérmálás értelmezésének szisztematikus reflexiója;
Az Eukarisztia teológiájának szisztematikus reflexiója;
Eszkatológia
A világ beteljesedése; bibliai alapok, dogmatörténeti fejlődés;
Szisztematikus reflexió: jelenkori vita; hermeneutika; tartalmi kijelentések.
Az egyén beteljesedése; bibliai alapok; dogmatörténeti fejlődés.
Reflexió: halál; feltámadás; közbülső állapot; ítélet; tisztulás; bukás; beteljesülés.
Szentháromságtan
Bibliai alapok: Ószövetség, Újszövetség.
Dogmatörténeti fejlődés: Nikaia előtt; fogalmak rögzítése; „pszichológiai”
szentháromságtana; Szentviktori Richárd;
Reflexió: Isten értelmezése – hermeneutika; Ökonómiai és immanens
Szentháromság; Önközlés; személyfogalom; lényegi egység; eredések és
sajátosságok; üdvtörténeti küldések; a hármas-egy Isten titka és a hit élete.

