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1. A Biblia ethosza 

Az Ószövetség ethosza 
Isten szava és hívása 

A törvény, a Dekalógus, a próféták, a Bölcsességi könyvek 

Nagy ószövetségi személyek és erényeik 
Az Újszövetség ethosza 

A Boldogságmondások és a Hegyi beszéd 

Antitézisek 

Krisztus etikájának lényeges vonásai 
Szent Pál etikája 

 

 
 

 

2. A lelkiismeret szentélye 

Történeti háttér (görögök, Ágoston, Tamás, Luther, Heidegger, Freud) 

A lelkiismeret definíciója, holisztikus valósága, méltósága 

A lelkiismeret mint szentély 

A biztos és kételkedő lelkiismeret, a lelkiismeret nevelése 
Ordo caritatis, morálszisztémák, reflex princípiumok 

A lelkiismeret és a Tanítóhivatal 

A lelkiismeret és a demokrácia 
 

 

 
 

3. A krisztusi szabadság 

A szabadság fogalma az Ó-, és Újszövetségben 

A szabadság „csöve” és a transzcendentális differencia 
A 2 legfontosabb teológiai állítás a szabadságról 

A negatív és pozitív szabadság 

Alapszabadság – választási szabadság 
Optio fundamentalis 

Az erények hídszerepe 

Kettős hatású cselekvés 
Erkölcsileg felelős kompromisszum 

 

 

 
 

4. A bűn 

A bűn biblikus értelemzése (Ó-, és Újszövetség) 
A bűn története (patrisztika, skolasztika, reformáció, Trient) 

A bűn definíciója és differenciálása! 

A bűnrészesség 
A strukturális bűn 

A bűn lejtője és az erkölcsi feltámadás folyamatszerűsége 

 

 



5. Ki, mint imádkozik, úgy is él 

Isten neve és imádása 
Ima az Ó-, és Újszövetségben 

Az ima definíciói 

Imádság és erkölcsi életvezetés (minden fázisa!) 
Az imamódok hatása az erkölcsi életvezetésre 

Erkölcsi felelősség az imaformákért 

 
 

 

 

6. Az evangéliumi tanácsok 

Meghívottság a tökéletességre 

Az evangéliumi tanácsok teológiai értelmezése 

Szerzetesek, laikusok, egyházmegyés papok 
Szegénység 

Tisztaság 

Engedelmesség 
 

 

 

 

7. A vasárnap mint vertikális közösség Istennel 

Az idő megszentelése (nap, hét, év) 

Az ünnep morálteológiai jelentősége 
A vasárnap jelentései! 

Liturgia és etika 

A szentáldozás jelentősége az erkölcsi életvezetésben 
A vasárnap jelentősége (ígéret és kritika) 

A vasárnapi pihenés, felmentés a munkaszünet alól 

A magány napja 

A szellemi és kulturális javak napja 
A teremtés védelmének napja 

 

 
 

 

8. A vallásosság erénye elleni bűnök 

Az ateizmus fajtái, történelmi sarokpontjai, megítélése, küzdelem és együttélés 

Az agnoszticizmus fajtái, történelmi sarokpontjai, megítélése, küzdelem és együttélés 

A keresztény tudósok felelőssége 
Istenben tévesen hinni – istenképek és azok morális jelentősége 

Visszaélés a transzcendens irányultsággal 

Erkölcsi felelősség a hitért 

 
 

 


