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Ismeretanyag tömör leírása A bibliai iratokban foglalt – más vallási és filozófiai etikai rendszerekhez képest 
specifikus – etikai alapeszmék rendszerének bemutatása. Az etika és az antropológia 
szoros összefüggése folytán a tantárgy része a bibliai antropológia felvázolása is.  
 
Az első félév tematikája: 
 
1. Jézus etikai tanításainak jelentősége korabeli zsidó „nomokrácia” hátterén (a kettős 
„nagy parancsolat” és „a törvény betöltése” fogalom) – Az Ó- és Újszövetség alkalmazott 
etikai tanításai alapján felvázolható a bibliaalapú alapvető etika rendszere; 
2. A bibliai etika alapfogalmai: „Isten törvénye” és a „bűn törvénye”; 
3. A két törvény megjelenési formái; 
4. A két törvény követésének következményei; 
5.Jézus törvénymagyarázata a Hegyibeszédben, és ennek nyomán az apostoli 
tanításban; 
6. Jézus boldogmondásainak etikai tanítása; 
7. Isten törvénye betöltésének negatív és pozitív következményei a bűn világában; 
8. A törvény betöltése emberi erőből „lehetetlen” a bűn világában – Az ember megváltásra, 
isteni szabadításra utaltsága.  
 

Előtanulmányi feltételek  Bevezetés az etikába 

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.  
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