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A tantárgy oktatásának célja a bibliai tanulmányok és a keresztény teológia
vallásfenomenológiai és vallástörténeti kontextualizálása. Ennek jegyében a hallgatók
áttekintést kapnak a vallásfenomenológia alapjairól, továbbá megismerik a legfőbb múlt- és
jelenbeli vallási irányzatok történetét és alapeszméit. A tantárgy oktatása nem apologetikus:
deskriptív és összehasonlító szemléletű. A tantárgy sikeres teljesítésével a hallgatók
képessé válnak az alapvető vallásfenomenológiai szempontok egyes vallások
értelmezésével kapcsolatos alkalmazására, illetve az egyes vallásokra jellemző szemlélet
és főbb tanítások keresztény teológiai tanokkal való összehasonlítására.
A második félév tanegységének keretében az alábbi témák kerülnek oktatásra:

Előtanulmányi feltételek
Az adott ismeret
átadásában alkalmazandó
további (sajátos) módok,
jellemzők
Kötelező irodalom

1.) a világvallások 2.: judaizmus; antijudaizmus és antiszemitizmus;
2.) a világvallások 3.: iszlám; az iszlám radikalizmus;
3.) a modern és posztmodern korszak szinkretista vallásai: bahaizmus; Hare Krisna
mozgalom; Szcientológia Egyház; a New Age mozgalom;
4.) az ökumenizmus és a vallásközi párbeszéd; a vallás és politika kapcsolata.
Egyetemes vallástörténet 1.
Az objektivitásra való törekvést szolgálja, hogy minél több, az egyes vallások saját
irodalmából való szemelvény kapcsolódik a tananyaghoz. A lelkiismeret tiszteletben
tartása a tantárgy oktatása során különösen fontos.
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A tanóra típusa
Oktatás nyelve
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