Osztályozóvizsga-tematika
11. évfolyam
Katolikus hittan
1. félév
KATOLIKUS DOGMATIKA
I. Én vagyok a te Urad, Istened! – Isten önmagáról
 Isten megismerése
 Isten „neve”, a Jahve (JHWH) név etimológiája
 Isten tulajdonságai
 Trinitológia
II. A teremtés és a bűnbeesés – A kezdetek teológiája
 A világ teremtése
 Az angyalok teremtése
 Az ember teremtése
 Az ember bűne és bűnhődése
 A megváltás reménye az Ószövetségben
III. A világ Megváltója: Jézus Krisztus
 Szótériológia- A megváltás reményének beteljesüléséről
 Krisztológia -Jézus Krisztus, a második isteni személyről
 Mariológia- Mária szerepe az üdvösség történetében
IV. A Szentlélek működése az Egyházban, a kegyelemben és a szentségekben
 A Szentlélek küldéséről
 Ekkléziológia
 A kegyelem teológiája (charitológia)
 Általános szentségtan
 Az Eucharisztiáról
 Szentségekről
 Eszkatológia
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KATOLIKUS ERKÖLCSTAN
VI. Általános erkölcsteológia – Az erkölcsteológia alapfogalmai
 Az emberi boldogságról
 Az erkölcs és a kinyilatkoztatás története
 Az erkölcsteológia fejlődése
 Az erkölcsi törvény
 A lelkiismeret
 Az ember szabadsága
 Az erények
 A bűn

VII. Az Istennel való erkölcstanunk erkölcstana
 A teológiai erények és a vallásosság általános jellemzése
 Mi a hit?
 Mi a remény?
 Mi a szeretet?
 A vallásosságról
VIII. Az emberi kapcsolatok, az anyagi javak és a szellemi értékek
 A házasság és a család
 A keresztény ember kötelességei a nemiséggel kapcsolatban
 Az emberi személy méltósága és az emberi élet tisztelete
 Az anyagi javak keresztény szemlélete
 A szellemi értékek az ember életében
 A keresztény ember felelőssége a nemzeti elkötelezettség és a közélet terén
Ajánlott tankönyv: Nemes György- Nemes Rita- Mácsik Mária: Katolikus dogmatika- és
erkölcstan

