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I. Ószövetség 

1. Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig (teremtés, bűnbeesés, az 

ősatyák, Mózes, Dávid) 

2. Az ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától a hellenista korig (Illés, Amosz és Ozeás, 

Izajás, a második és harmadik Izajás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel) 

 

II. Újszövetség 

3. Krisztus misztériuma az evangéliumok alapján (A gyermekségtörténetek értelmezése, Jézus 

tanítása, Jézus tettei (csodák), Jézus halála és feltámadása, a Szentlélek eljövetele) 

4. Az apostolok kora az Újszövetség fényében (az ősegyház élete, Péter apostol tanítása, Pál 

apostol megtérése és missziós útjai) 

 

III. Egyháztörténelem 

5. Az egyház ókora és középkora (keresztényüldözések kora, ókori egyetemes zsinatok, a szer-

zetesség kialakulása, a keleti egyházszakadás, Szent István és az Árpád-házi szentek élete és 

jelentősége) 

6. Az egyház újkora és legújabb kora (reformáció, Tridenti Zsinat, néhány kiemelkedő jelentő-

ségű szent élete, felvilágosodás, I. és II. Vatikáni Zsinat, a 20. század nagy pápái, ökumenikus 

törekvések) 

 

IV. Dogmatika 

7. Ünnepeink liturgiája és dogmatikája (Krisztus megváltó tevékenysége: teremtés, bűnbeesés, 

megtestesülés, megváltás, Szentlélek eljövetele; mariológia) 

8. Az Eukarisztia és a szentségek (a szentmise liturgiája mint az üdvtörténet valamennyi  misz-

tériumának emlékezete és megjelenítője, a keresztség és bérmálás, a kiengesztelődés és a bete-

gek kenete, a házasság és a papi rend szentségének liturgiája és dogmatikája; az imádság dog-

matikája) 

 

V. Az üdvtörténet erkölcsi tanulságai (Erkölcstan) 

9. Az ember erkölcsi lény (A törvény az ószövetségi üdvtörténetben. A Jézusban beteljesedett 

ószövetségi törvény. Az üdvtörténeti erkölcstan fogalma. A törvény fogalma és fajtái az er-

kölcsteológiában. Az erények.) 

10. Az erkölcsi halál és az erkölcsi feltámadás (a bűn és következménye – Ósz, Úsz, Egyház 

tanítása; A születéssel, a szexualitással, a házassággal és a halállal kapcsolatos erkölcsi problé-

mák.) 

 

VI. „A Messiás mint a népek világossága” Vallás, világvallások, egyház, kinyilatkoztatás 

11. A vallás és a Krisztus-esemény bizonyossága (A vallás fogalma és lehetősége a katolikus 

egyház önértelmezésében. A kereszténység előtti keleti vallások: hinduizmus, buddhizmus. A 

kinyilatkoztatásból merítő vallások: zsidó vallás, iszlám. Jézus történetisége pogány és zsidó 

források alapján. Jézus feltámadásának igazolhatósága. Isten létének bölcseleti bizonyítása. A 

vallásszabadságról szóló zsinati nyilatkozat ismertetése. A nem keresztény vallásokról szóló 

zsinati nyilatkozat ismertetése.) 

12. Az egyház és a kinyilatkoztatás (Az egyház jézusi eredetének ténye és szükséges volta az 

újszövetségi iratok alapján. Az egyház négy ismertetőjegye és szükséges volta. Az egyház és a 

pápa tévedhetetlenségének fogalma. A kinyilatkoztatás és a sugalmazás fogalma. A hit és a 

cselekvés összefüggése. A hit mint ésszerű engedelmesség.) 

 

Minden témakörhöz két A és két B tétel tartozik. 


