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Értékelés: 
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Tantárgy célja: 
A kurzus célja bemutatni a kereszténységet a történelem kontextusában és a kereszténység 
válaszait a tudományok, a kultúra, az erkölcs, a politika, a társadalom és a kereső ember 
személyes kérdéseire és a mai kor kihívásaira. A tantárgy alapvetően építve a hallgatók 
filozófia- és vallástörténeti, valamint történelmi ismereteire, lehetőséget kínál fel arra, hogy 
az érdeklődők megismerhessék azt a kulturális és vallási alapot, amely mindmáig 
meghatározza Európa intellektuális és spirituális arculatát. 

Kontakt óraszám: 2x15 óra (2 kredit) 

Tananyag: 
I. Ki és mi az ember? Antropológiai alapok. (Az ember nyelvi léte, az ember szabad léte, 
az ember halálos léte, az ember történelmi léte, az ember társadalmi léte, az ember 
személyes léte, az ember transzcendens léte.) 
II. Homo religiosus. Az ember eredendő vallásossága  Az Isten-kérdés megjelenése (Az 
Isten-ismeret határai). 
III. Mit jelent hinni? A hit dimenziói. 
IV. Mítosz és üdvösségtörténet 
V. Istenképek 
VI. Isten természetes megismerése és a természetfeletti hit és annak eredete 
VII. Szentírás (Biblia) 
VIII. Jézus Krisztus személyéről és művéről 
IX. A bűn és a rossz problémája 
X. „Sein zum Tode” - Az emberi lét halálhoz viszonyuló lét (M. Heidegger). A halál 
témája és megközelítése a különböző korokban és kultúrákban. A végső dolgokról szóló 
keresztény tanítás 
XI. „Férfinak és nőnek teremtette” - A nemek forradalma, a Gender és a 
kereszténység, a test teológiája 
XII. A hit és a tudomány vetélytársak, avagy arról van szó, hogy a régi és az új 
világképek állnak harcban egymással? 
XIII. A fejlődéselmélet (evolúciós tan) és a teremtéstörténet összeegyeztethető-e? 
XIV. Kereszténység és Egyház 
XV. A kereszténység hitbeli tanítása 
XVI. A kereszténység erkölcsi tanítása (az élet védelme, szexuáletika, génetika, 
bioetika, szervtranszplantáció, szervadományozás, mint a felebaráti szeretet tette) 
XVII. A Biblia szociális üzenete 
XVIII. Bevezetés a keresztény társadalometikába. A pápák szociális tanítása 
XIX. A szociális munka az egyházban. A javaikat egymással megosztó első 
keresztényektől az egyházi fenntartású kórházakig és gondozó intézetekig 
XX. Szociális háló keresztény módra. Keresztény társadalmi, gazdasági és szociális 
elvek a modern korban 
XXI. Munkahelyi spiritualitás és az üzleti vállalkozás ma 
XXII. A kereszténység válasza a gazdasági, a morális és a kulturális válságra 



XXIII. Demokrácia, kereszténység és szabadság. A kereszténység és a közélet 
(politika) 
XIV. A kereszténység közösségi dimenziója 
XXV. Az ateizmus, mint filozófiai kérdés. Az ateizmusra adott keresztény ihletettségű 
filozófiai válasz 

XXVI. Felelősségünk a teremtett világért. Keresztény környezetvédelemi értékrend 

Számonkérés: Kollokvium 
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