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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.
A második félév tematikája:
1. Az antropológia és az etika összefüggése – Az ember bűneset előtti és bűneset utáni
állapota megkülönböztetésének a szükségessége – További felosztások: Az ember
négyféle állapota;
2. Az emberi lényeg és rendeltetés az Isten képére és hasonlatosságára teremtettség;
3. Az ember oszthatatlan egész a maga testi-lelki mivoltában;
4. Bepillantás az ember lelkivilágába: A „belső ember” lelki funkciói a teremtésbeli állapot
szerint;
5. A belső ember lelki funkciói a bűneset utáni eldeformálódott állapotban;
6. Kívánatos cél a bűn világában: A „bölcs szív” és az „erős szív” fogalma;
7. A két törvény harca az emberben – Az ember négyféle lehetséges viszonyulása Isten
törvényéhez – A „törvénytaposó állapot” és a „törvény nélküli” állapot;
8. A „törvény alatti” és a „törvényben lévő” állapot.
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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.
 Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye – Bibliai etika és antropológia, Spalding
Alapítvány, Budapest 2003. (370 oldal; ISBN 963 210 743 8).
 Szűcs Ferenc: Teológiai etika. Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztály,
Budapest, 1999.
 Bonhoeffer, Dietrich: Etika. Tillinger Műhely, Szentendre, 1999.
előadás
magyar (hun)
kollokvium
© SSTF

