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A tantárgy oktatásának célja:  A szak indításának érdekessége, hogy intézménytörténeti genézisét a 

Theológus és Lelkész Szak annak idején natura sacra néven megalapított tanszéke képezi, amelynek 

felállításával a theológiai gondolkozás és felelősség platformjáról – a zsidó-keresztény kultúrának a 

teremtettség isteni qualitására és az embert e qualitás megőrzése és ápolása céljából elkötelező 

teremtéstheológiai indikatívuszára és imperativuszára válaszoló koncepciójából kiindulva – kívántunk 

reagálni az utóbbi évtizedekben egyre aktuálisabb környezettudatosság humánökológiai kihívásaira. 

Szerepet játszott azonban a tanszék létrehozásában a közéleti és társadalmi elkötelezettséget 

megkülönböztetett hitvallási dignitással magáénak tudó intézményfenntartó egyház diakóniai kultúrája, a 

főiskolai oktatás teljes keresztmetszetét átható humánfilozófiai engagement, valamint a Theológus és 

Lelkész Szak oktatási programjában kifejezetten is értékalapú meggondolásból hangsúlyozott 

ökumenikus szemlélet egyetemes felelősségelméletet hirdető koncepciója. Következetesen jár el a KtSz 

létrehozását megálmodó kollégiális kör, amennyiben integrálja a tantárgyi menübe a zsidó-keresztény 

hagyománynak a világ iránti felelősségről vallott legfontosabb alapiratát, illetve a zsidó-keresztény 

környezetet e forrásmű fényében értelmezhető legfontosabb összefüggéseit bemutató „alkalmazott 

bibliaismeret” című tárgyat. Alapvető szentírásismeret. Introdukció. A kurzus tematikai menete 

szempontjából releváns szövegek olvasásának kezdete. (Az olvasott anyag óránként új szövegrészek 

ismeretével bővül.) A Szentírás szociológiai megközelítésben. Az etikai gondolkozás és a Biblia. 

Történeti vázlat. A társadalomfilozófiák és a Biblia. Történeti vázlat. Alapvető szentírásismeret. Elméleti 

alapvetés. I. A zsidó-keresztény biblikus hagyomány szövegolvasási kérdései. Hermeneutikai problémák. 

Alapvető szentírásismeret. Elméleti alapvetés. II. A zsidó-keresztény biblikus hagyomány és a 

környezetért való felelősség kérdése. Történeti, eszmetörténeti, hagyománytörténeti, etikai, 

konfesszionális aspektusok. Elméleti alapvetés. III. A humánökológiai kérdései a corpus biblicum 

szövegelemeiben. Elméleti alapvetés. IV. A humánökológiai kérdései keresztény szemmel a corpus 

biblicum szövegelemein keresztül. Elméleti alapvetés. V. A bibliai szakrális a világ humánökológiai 

kihívásainak mérlegén. Szentírásismeret és problémaorintált szövegismeret. Hermeneutikai kérdések. 

Alapvető ökumenikus hománökológiai dokumentumok szentírási filozófiája. Nem szentírásalapú 

humánökológiai elméletek (II.:) textuálfilozófiájának kollacionációja a bibliai alapvetés hordozta 

elméletekkel II. Más vallások humánökológiai elméleteinek (II.:) textuálfilozófikus kollacionációja a 

bibliai alapvetésű elméletekkel. 
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