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A missziológia arra vállalkozik, hogy teológiailag reflektáljon az egyház és a világ találkozásának 
bonyolult és roppant izgalmas problémáira, felhasználva azt a sok évszázados tapasztalatot, melyet 
az egyház az idegen kultúrákkal való találkozásai során halmozott fel. A tárgy bevezetést nyújt a 
missziológia mint teológiai tudományág főbb témaköreibe, ismerteti azok tárgyalásának történelmi 
és jelenkori modelljeit valamint amisszió szempontjából kulcsfontosságú teológiai kérdéseket 
vizsgálja és megismerteti a hallgatókat olyan fontos missziológiai témákkal, mint az inkulturáció, 
vallások közötti dialógus vagy missziói ekkléziológia. A hallgatók orientációs segítséget és 
értékelési kritériumokat kapnak, melyek szükségesek ahhoz, hogy itthoni vagy külföldi szolgálatuk 
során felelős, teológiailag megalapozott missziológiai döntéseket hozhassanak.  

Mi a misszió? 
A missziológia mint teológiai diszciplina 
A misszió a Bibliában  
A misszió ószövetségi alapjai 1. 
A misszió ószövetségi alapjai 2. 
A misszió újszövetségi alapjai 1.Máté,Lukács  
A misszió újszövetségi alapjai 2. Pál 
A keleti missziói paradigma. Cyrill és Metod 
A középkori missziói paradigma. R. de Nobili 
A reformáció missziói paradigmája. W. Carey 
A Felvilágosodás és a misszió. D. Livingstone  
A modern missziói paradigma. Molnár Mária 
Misszió és ekkléziológia 
AMissio Dei 
Misszió és szótériológia 
Misszió és a társadalmi igazságosság 
Evangélizáció 
Kontextualizáció 
Misszió és a felszabadítás 
Inkulturáció 
Misszió és ökumené 
Misszió és az egyetemes papság elve 
Misszió és/vagy dialógus? 
Misszió és teológia  
Minden misszió? 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  
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