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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Az erkölcsi kérdés életünk valamennyi területét átfogja, mondhatnánk: "mindenkinek van 
valamilyen etikája." Viszont a keresztyén embernek nem "valamilyen etikát" kell önmaga számára 
kialakítania, hanem meghallani Isten kijelentését és válaszolni rá. A keresztyén etika nem más, 
mint az Isten megszólító Igéjére adott engedelmes emberi válasz /válaszkeresés/, amely az élet és a 
világ különféle kihívásai között hangzik el és artikulálódik. 
Ennek az engedelmes emberi válaszadásnak megfogalmazására és keresésére kerül sor a félévi 
előadásokon. 
Az előadások témaköreiben az Etika prolegomena során felvetett elvi kérdésfeltevések konkrét 
megválaszolására (válaszkeresés) kerül sor a Dekalógus tükrében. Az egyes parancsolatok 
látószögébe kerülő etikai kihívások (pl. orvosetikai, szexuáletikai, gazdaságetikai kérdések, egyház 
és felsőbbség, család, nevelés, házasság stb.) kapcsán kiderül, miért van szükség az erkölcsi 
véleményformáláshoz a konkrét teológiai megalapozásra és a partnertudományokkal való 
párbeszédre. A tantárgy az Etika 1 közvetlen folytatása az 6-10 parancsolatok alapján. 
Témakörök: 1. Első parancsolat: a szabadság mint etikai kérdés.  2. Második par. Képtilalom, 
tudomány, klutúra, művészetek, 3. Isten nevének helyes imádatáról és helyes tiszteletéről; Politikai 
teológia. Feminista teológia. A felszabadítás teológiája; 4. Munka, ünnep, ökológiai etika; 5. 
Szülők, család, nemzet. Állam, politika, egyház és politika; 6. A ne ölj parancsolat különböző 
határesetei (bioetikai és orvosetikai kérdések); 7. Házasság, család, szexualitás 
(Partnerkapcsolatok. Szexuáletikai kérdések és aberrációk); 8. Tulajdon. Pénz, kamat, 
Gazdaságetikai kérdések; 9. A kilencedik parancsolat etikai kérdései: tanúskodás, tisztesség, 
becsület, rágalom, hazugság. Információ és kommunikáció., 10. A tízedik parancsolat 
megértésének szempontjai. A felebarát. A parancsolat betartásának nehézségei. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  
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