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Ismeretanyag tömör leírása A tantárgy rendeltetése az ó- és újszövetségi iratgyűjteményben foglalt etikai tanítások 
rendszerbe foglalása. 

Előtanulmányi feltételek  – 

Az adott ismeret átadásában 
alkalmazandó további 
(sajátos) módok, jellemzők  

Hangsúlyos szempont annak megvizsgálása, hogy mennyiben tartalmaznak a bibliai 
iratok eredeti és eltérő etikai eszméket más vallási és filozófiai etikai rendszerekhez 
képest. Az etika és az antropológia szoros összefüggése folytán e tantárgy része a 
bibliai antropológia specifikumainak feltárása és összehasonlítása a különböző filozófiai 
és teológiai antropológiai szemléletekkel.  

A tantárgy fő témakörei:  

 (I. rész) Alapfogalmak;  

 (II. rész) „Isten törvénye” mint az egyetemes és univerzális erkölcsi törvény, 
valamint ennek ellentéte, „a bűn törvénye”;  

 (III. rész) Bibliai antropológia;  

 (IV. rész) Az ember lehetséges viszonyulásai az erkölcsi törvényhez;  

 (V. rész) Miképpen juthat összhangba az ember az etikai törvénnyel?;  

 (VI. rész) A Tízparancsolat logikai szerkezete, tartalma, szótériológiai 
vonatkozásai. 
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