Témakörök
Követelmények
1. Biblia
 
Ószövetség
Őstörténet, ősatyák.
 
A választott nép történetének főbb szakaszai, fontos eseményei.
 
Jézusra vonatkozó próféciák, azok keletkezési körülményei, messiási várakozás.
Alapvető ószövetségi bevezetéstudományi ismeretek
Az ószövetségi kánon kialakulása, könyveinek keletkezése és felosztása. 
A Tóra.
Újszövetség
Jézus Krisztus földi életének eseményei, tanítása, megváltó áldozata és feltámadása.
 
Az apostoli kor – Az apokaliptika.
Alapvető újszövetségi bevezetéstudományi ismeretek
Az evangéliumok keletkezésének története és célja, párhuzamok és eltérések, ezek okai, műfaji sajátosságai. 
Az apostolok cselekedetei.
 
Az újszövetségi levelek.
 
A jelenések könyve.
Kortörténeti ismeretek
Jézus és az apostolok korának történeti háttere, a palesztinai zsidóság vallási élete.
2. Egyháztörténet
Krisztus egyházának története
A Szentlélek munkájáról szóló bibliai tanítás. 
Az egyház történelmének kezdetei, fontos fordulópontjai. Kiemelkedő egyháztörténeti személyiségek.
 
Példák Krisztus elkötelezett követésére.
A saját felekezet története
A saját felekezet kialakulása, annak okai, történetének fontos pontjai, kiemelkedő személyiségei.
3. Dogmatika
Az egyház tanítása
A keresztény/keresztyén egyház tanításának alapvető tételei.
 
A saját felekezet dogmatikai tanítása.
 
Az üdvtörténet alapigazságainak vizsgálata.
 
Ökumenikus törekvések.
 
Isten mindnyájunkat eggyé tesz Krisztusban.
4. Az egyházi esztendő
Ünnepek, ünnepi időszakok
Az egyházi esztendő ünnepei, ünnepi időszakai.
A saját felekezet ünnepei; az ünnepek gyökerei, jelentősége.
 
A vasárnap és az egyéb ünnepek liturgiája, liturgikus szövegek.
5. A keresztény/keresztyén erkölcsi élet – etika
A kereszténység/ 
keresztyénség erkölcsi tanítása
Az ószövetségi és a jézusi etika. 
Az ember feladata a világban, felelősségünk a teremtett világ, az élet védelme és embertársaink iránt.
 
A keresztény/keresztyén etika normái a családi élet, munka és társadalmi élet területén.
6. Világvallások, vallási irányzatok
A nagy világvallások alapvető gondolatai
A történelmi Isten-kinyilatkoztatás vallásai: a zsidó vallás, az iszlám, 
a kereszténység.
 
Az örök világtörvény vallásai: hinduizmus, buddhizmus, konfucianizmus és taoizmus, sintoizmus.
Mai vallási áramlatok
Alternatív vallási mozgalmak, ezek kialakulásának lehetséges okai.
 
Különbségtétel ökumené és szinkretizmus között.
7. Egyházismeret
A saját egyház mai élete
A saját egyház jelképei, hitvallásai.

Az egyház felépítése, főbb szolgálati területei.
Egyházzene
Az egyház énekkincsének jellemző, kiemelkedő darabjai.
A szűkebb közösség
A gyülekezet, a plébániai közösség, az egyházi iskola története, mai élete.
8. Kompetenciák
Szövegértelmezés
Bibliai szöveg alapvető mondanivalójának, üzenetének kifejtése.
 
Egyháztörténeti forrás és egyházi dokumentumok elemzése.
 
Hitvallási irat részletének értelmezése a dogmatikai ismeretek birtokában.
Esetelemzés
Etikai kérdések, mai problémák elemzése, állásfoglalás, a vélemény indokolása.

