
A keresztény teológiai tudományok 

 

 

A teológiai tudományok négy nagy csoportja: 

 

I. Írásmagyarázati teológia 

II. Egyháztörténeti teológia 

III. Rendszeres teológia 

IV. Gyakorlati teológia 

E négy főcsoport mindegyike még egyes tudományágakra vagy stúdiumokra oszlik. 

 

 

I. Az írásmagyarázati teológia felosztása (Biblikumok) 

 

1) Előkészítő írásmagyarázati tudományok: 

 

a) Bibliai nyelvtudomány: ószövetségi héber és arám nyelv; újszövetségi görög nyelv; 

b) Bibliai archeológia: az ókori kelet világa, mint bibliai segédtudomány; 

 az ókori zsidó nép (ill. Izrael) élete és világa; Palesztina földrajza; 

c) Újszövetségi kortörténet: a késői zsidóság története, kultúrája és vallástörténete; a 

hellénizmus és a hellenisztikus kor története, kultúrája és vallástörténete; 

d) Bibliai bevezetés (az egyes iratok szerzője és keletkezési körülményei) – Ószövetségi 

bevezetés, ehhez kapcsolódva az ószövetségi apokrifok és pszeudoepigráf iratok 

ismertetése; Újszövetségi bevezetés; 

e) Bibliai hermeneutika (értelmezés-tan) 

f) Bibliaismeret (az egyes bibliai iratok tartalmi vázlata) 

 

2) Írásmagyarázat (exegézis):  

 

a) Ószövetségi írásmagyarázat – az egyes ószövetségi iratok írásmagyarázata; 

b) Újszövetségi írásmagyarázat – az egyes újszövetségi iratok írásmagyarázata; 

 

3) Összefoglaló írásmagyarázati tudományok: 

 

a) Bibliai történelem: 

Izrael története és ehhez kapcsolódva a „késői zsidóság” története; 

Jézus élete;  

Az apostoli kor (avagy az őskereszténység) története; 

b) Bibliai teológia: 

Ószövetségi teológia („Izrael vallása”) 

Újszövetségi teológia 

 

 

 



 

II. Az egyháztörténeti teológia felosztása: 

 

1) Egyetemes egyháztörténet 

 

2) Az egyháztörténet nemzeti és felekezeti elágazásai 

a) a kereszténység története egyes nemzetek körében 

b)  egyes felekezetek története (felekezettörténet); 

 

3) Az egyház egyes életmegnyilvánulásainak története: 

a) Dogmatörténet (ezen belül patrisztika és a keresztény teológia további története); 

b) Missziótörténet; 

c) Egyházi archeológia; 

d) Az egyházi művészetek története; 

 

4) Az egyház történeti valósága a jelenben: 

a) Szimbolika (hitvallástan, összehasonlító hitvallástan és egyházrajz); 

b) Egyház-statisztika. 

 

III. A rendszeres teológia felosztása: 

 

1) Dogmatika  

2) Etika, 

3) Apologetika („a keresztény hit védelme”), 

4) Polemika (a hitvitázás – régebbi, mára felváltotta az Ökumenika), 

5) Ökumenika (korábban irénika) 

 

IV. A gyakorlati teológia felosztása: 

 

1) Az istentiszteleti szolgálattal kapcsolatos tudományok: 

a) Homiletika (az igehirdetés elmélete), 

b) Liturgika, 

 

2) A további gyakorlati teológiai tudományok: 

a) Katechetika (hitoktatás), 

b) Lelkigondozás-lelkipásztorkodástan, vele kapcsolatban az egyházi diakónia,    

c)  Misszióológia, 

d) Egyházjog (egyházi törvények, szervezeti szabályok) 

 

 

 

 


