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Ciszterci Nevelési Központ  

HELYI TANTERV 2013 

 

HITTAN  
 

5. – 8. évfolyam 
 

 

5. évfolyam (11 évesek) 

ISTEN VÁLASZTOTT NÉPÉNEK TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 

  

6. évfolyam (12 évesek) 

VELÜNK AZ ISTEN 

(Az Újszövetség örömhíre) 

  

7. évfolyam (13 évesek) 

KRISZTUS TANUI A TÖRTÉNELEMBEN 

(vértanuk és szentek napjainkig) 

  

8. évfolyam (14 évesek) 

KATOLIKUS HIT ÉS ERKÖLCS 

  

  

  

5. évfolyam 

 

Népem vagytok - mondja az Úr 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

  

Az ötödik évfolyamban ószövetségi elbeszélések alapján szeretnénk megéreztetni a 

gyermekekkel Isten végtelen, ajándékozó szeretetét, amelynek csúcsaként egyszülött Fiát adta 

értünk, hogy “mindaz, aki hisz benne, meg ne haljon, hanem örökké éljen”. Az összeállítás 

anyaga beleillik e korosztály színes képzeletvilágába. - Az ószövetségi elbeszélések a 

legrégibb idők óta a katekézis alappéldatárát jelentik. A történetek kiválasztásánál arra 

törekedtünk, hogy Istenünknek az egész történelmen végigvonuló szeretetét láttassuk meg: azt 

a végtelen jóságot, amellyel minden hűtlenség és engedetlenség ellenére sem hagyja az 

embert magára, hanem hű marad ígéreteihez, és nem vonja meg tőlünk gondoskodását. 

Negyedik évfolyamosként az “arany életkor” idejét élik meg a gyermekek. Ennek jellemzői: 

nyílt bizalom a felnőttek iránt, szellemi szomjúság, elvont igazságok helyett a konkrétumra 

figyelés. Az ószövetségi elbeszélések konkrét eseményeket rögzítenek, s belőlük a minden 

körülmények között szerető Isten üzenetét olvashatja ki a negyedik évfolyamos gyermek. 
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Cél- és feladatrendszer 

a.) Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az ószövetségi elbeszéléseket, ismerjék meg az 

elbeszélések erkölcsi üzenetét, valamint a belőlük sugárzó végtelen isteni szeretetet. 

Törekednünk kell arra is, hogy a tanulók észrevegyék az elbeszélések Újszövetségre mutató 

jellegét. - Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ebben az életkori szakaszban a gyermekek 

még nem rendelkeznek történeti ismeretekkel, nem képesek történelmi távlatban gondolkodni. 

Jóllehet a történetek bizonyos időrendiségben következnek egymásra, nem célunk az 

üdvtörténeti sorrendiség bemutatása. 

b.) Nevelési cél: Alapcélkitűzésünk az, hogy megragadjuk a gyermekek bizalommal teli 

érdeklődését és azt Isten szeretetére irányítsuk. Tudatosítanunk kell bennük, hogy miként az 

ószövetségi ember élete, az ő életük is Isten kezében van. Segítsük őket abban, hogy 

mindennapi életükben bizalommal hagyatkozzanak a mennyei Atya gondviselő jóságára. 

Alakítsuk ki bennünk a készséget, hogy figyeljenek a népét féltő szeretettel vezető és a 

minden problémára válaszoló Úr szavára. 

c.) Módszertani szempontból ajánljuk az induktív eljárást, a szemléltetést, a dramatizálást és a 

rajzos önkifejezést. 

  

Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet, Biblia 

  

Tanári segédletek: szemléltető képek 

 

A) Témakörök 

1. témakör 

Nagy néppé teszlek - mondja az Úr 

Mi Isten terve énvelem? (Ábrahám meghívása) 

Ábrahám legnagyobb próbatétele 

Ábrahám könyörög a bűnösökért (Lót megmenekülése) 

Szabad-e veszélyeztetni örök életünket? (Jákob és Ézsau) 

Jákob idegenben 

Elfeledkezik-e rólunk az Isten? (József és testvérei) 

  

2. témakör 

Kimenti népét az Úr 

Legyőzhetjük-e a rosszat? (a csipkebokor) 

Mózes küldetése 

az egyiptomi csapások; 

Ki szabadít meg minket bűneinktől? (a húsvéti bárány) 

átkelés a Vörös-tengeren; 

Számíthat-e rád az Isten? 

Hol vannak a te bálványaid? (az aranyborjú) 

Milyen táplálék erősíti lelkünket? (a manna) 

Alkalmas eszköze vagy-e az Úrnak? (a képek) 

Ki lehet Isten papja? (Kóré lázadása) 

Ki szólhat bele Isten terveibe? (Bálám) 

Mi a győzelmi jelvényünk? (a rézkígyó) 
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3. témakör 

Vezeti népét az Úr 

Mire való a böjt és a lemondás? (Gedeon) 

Mit adsz te Istennek? (Jefte) 

Adhat-e örömet a bűn? (Sámson) 

Meghallod-e az Úr hívását? (Sámuel) 

Mit jelent neked az Úr hívása? (Héli fiai) 

Vereséget szenvedhet-e Isten? (a frigyláda sorsa) 

Milyen ember vagy? (Saul, a király) 

Kik az Isten kedvencei? (Dávid felkelése) 

Győzhetnek-e a kicsinyek is? (Dávid és Góliát) 

Mi a legszebb győzelem? (Dávid és Saul) 

Igazságosak-e az emberek? 

Szabad-e vétkezniük a hatalmasoknak? (Dávid és Uriás) 

Nem élsz vissza a szeretettel? (Absalon lázadása) 

Ki az igazán bölcs ember? (Salamon imája) 

a salamoni ítélet; 

Kitől kérjünk tanácsot? (Roboam és Jeroboám) 

  

4. témakör 

Népének oltalma és menedéke 

Lehet-e kölcsönt adni Istennek? (Illés próféta) 

Az élő Isten megmutatkozik (Illés áldozata és megmenekülése). 

Mit kaptál a keresztségben? (Elizeus, Námán gyógyulása) 

Mennyibe kerül a lelki gyógyulás? (Gizei bűnhődése) 

Meghálálod-e az Isten jóságát? (Izaiás próféta) 

Ki áll melletted, mikor szenvedsz? (Jeremiás) 

Van-e élet a halál után? (Ezekiel) 

Hogyan vallom meg a hitemet? (Dániel) 

Kell-e félni az emberektől? (a három ifjú hűsége) 

Kiderül-e minden rosszaság? (a bálványok leleplezése) 

Szabad-e megtagadni az Istent? (Dániel és az oroszlánok) 

Szabad-e szent dolgokkal tréfálni? (Baltazár lakomája) 

  

5. témakör 

Mindvégig szereti népét 

Mindig a többségnek van igaza? (Matatias) 

Mi értékesebb az életnél? (A Makkabeusok) 

Elfutsz-e Isten elől? (Jónás menekülése) 

Hányszor bocsát meg Isten? (a béketűrő Jób) 

Meddig kell bízni Istenben? (Judit bátorsága) 

Jótettért jót várj? (Tóbiás vaksága) 

Hogyan vigyáz ránk az Isten? (Tóbiás gyógyulása) 

Kérdezz még többet! (Ezdrás) 
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B) Alapkövetelmények: 

Tudják elmesélni a hallott ószövetségi történeteket. Tudják fejből az olvasmányok végén 

szereplő szentírási idézeteket könyv nélkül. Ismerjék az erény és a bűn fogalmát, a három 

isteni erényt, azok jelentőségét az ember életében. Ismerjék meg a legfőbb erényeket az 

ószövetségi történetek kapcsán. Tudják a négy sarkalatos erényt. Ismerjék a főbűnöket, illetve 

az ezekkel ellentétes erényeket. Ismerjék az ószövetség népének Isten által kiválasztott 

kiemelkedő személyeit. Tudják hitünk fő igazságait. 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az olvasmányok végén szereplő szentírási idézeteket minden órán számon kérjük. A könyv 

nélkül tudott szentírási részletet, a bibliai történet értelmes és értelmezett elmondását 

osztályzattal minősítjük. 

A tanórai beszélgetések során fény derül arra, mi nem világos a tanulók számára, mi érdekli 

őket különösképpen a hallott biblai történetek kapcsán. Így ellenőrizhetjük tudásuk 

helyességét és hitbeli fejlődésüket. 

 

Ajánlott tankönyv: 

Dr. Obbágy László: „…az Írások szerint” 

Bindes Ferenc: Válaszol az Úr (1989) 

Tanári kézikönyv (A Hitoktatási vázlatok 8. füzete a hittan tankönyv használatához készült, 

1989) 

 

  

  

6. évfolyam 

 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

Az Újszövetségi Üdvtörténet kezdete 

 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: szemelvények tükrében bemutatjuk, hogy az ősegyház tagjai miként 

tapasztalták meg Jézus Krisztusban az ószövetségi ígéretek és várakozások beteljesülését. 

b) Általános nevelési cél: a szemelvények megfelelő alkalmazásával (például rámutatva, hogy 

a víz felszínén Jézushoz közeledő és süllyedő Péter mi magunk is vagyunk), segítjük a tanulót 

abban, hogy bátran nyíljon meg az életében jelenlévő Krisztus felé. 

 

A.) Témakörök 

1. témakör 

Általános bevezető az újszövetségi üdvtörténetbe 
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Az újszövetségi üdvtörténet fogalma 

Irodalomtörténeti bevezető az Újszövetségbe 

Az Újszövetség mint sajátos reflexió a Krisztus-eseményre (műfajok, vallási drámák!) 

  

2. témakör 

A Krisztus-esemény 

Iirodalomtörténeti bevezető az evangéliumokba 

Jézus születése Máté evangéliuma alapján 

Jézus tanítása Máté evangéliuma alapján 

Jézus tettei (csodái) Márk evangéliumában 

Jézus halála és feltámadása Jn és Lk szerint 

  

3. témakör 

Az első pünkösd és az ősegyház (ApCsel) 

Irodalmi bevezető az ApCsel-hez 

A Szentlélek eljövetele 

Az ősegyház élete  

Saul megtérése  

A misszió és az első zsinat 

  

4. témakör 

A Krisztus-eseményt értelmező Pál apostol levelei  

Irodalomtörténeti bevezető 

Isten egyetemes üdvözítő akarata (1 Tim) 

Az ember megigazulásra szorul (Róm) 

A megváltás krisztusi műve (Kol és Ef levél) 

Az utolsó vacsora ünneplése (1 Kor) 

  

5. témakör 

A Krisztus-eseményt értelmező „katolikus” levelek és az apokaliptikus irodalom 

Irodalomtörténeti bevezető a katolikus levelekhez 

Isten a Szeretet (1 Ján) 

Krisztus engesztelő áldozata (1 Ján) 

A hit cselekedetek nélkül holt (Jak) 

Krisztus második eljövetele (2 Pét) 

Bevezető az apokaliptikus irodalomba (műfaj!) 

A sárkány és az asszony szimbolikája (Jel 12) 

A Bárány szimbolikája (Jel 5) 

Az új ég és az új föld szimbolikája (Jel 21) 

  

6. témakör 

Összefoglalás 

A sajátos műfajokban és igehirdetői célzattal megfogalmazott újszövetségi vallási drámák 

tanúsítják, hogy Jézus követői élményszerűen meggyőződtek arról, hogy mesterük a megígért 

messiás, s hogy az ember üdvössége érdekében valóban legyőzte a halált. 
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B./ Alapkövetelmény 

Ismerje meg a tanuló az újszövetségi könyveket: az evangéliumokat, az Apostolok 

Cselekedeteit és a leveleket. Tudatosítsa, hogy a sajátos műfajokban és igehirdetői céllal 

megfogalmazott újszövetségi vallási drámák arról tanúskodnak, hogy Jézus követői 

élményszerűen meggyőződtek arról, hogy mesterük a megígért messiás, s hogy az ember 

üdvössége érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház által 

közvetített tanításában és az eukarisztiában jelen van. 

 

Ajánlott tankönyv:  

Dr. Obbágy László: Velünk az Isten! 

Ajánlott irodalom 

Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979.) 

Ábrahámtól Jézusig (Szabó Ferenc és Puskely Mária összeállítása, Róma, 1976.) 

Benyik György: Evangéliumi hagyomány (Szeged, 1991. HTF) 

Dei Verbum (zsinati konstitúció) 

Dóka Zoltán: Márk evangéliuma (Budapest, 1996) 

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi Szentírás könyveihez (Bp., 1998. SZIT) 

Gál Ferenc: Dogmatika (Budapest, 1990. SZIT) 

Gál Ferenc: Jelenések könyve (Agapé 1994) 

Gnilka, J.: Márk (Szeged, 2000. Agapé) 

Haag, H.: Bibliai lexikon (Budapest, 1989. SZIT) 

Jakubinyi György: Máté evangéliuma (Budapest, 1991. SZIT) 

Karner Károly: Apokalipszis (Bécs, 1974.) 

Kis Bibliai Atlasz (Budapest, 1991., Kairosz) 

Kocsis Imre: A hegyi beszéd (JEL Kiadó, 1998) 

Kocsis Imre: Lukács evangéliuma (Szent István Társulat, 1995) 

Kremer, J.: A halottak jövője (Budapest, 1991. SZIT) 

Léon-Dufour, X.: Biblikus teológiai szótár (Róma, 1976.) 

Lohfink, G.: Jézus utolsó napja (Budapest, 1992. Egyházfórum) 

Schwank, B.: János (Szeged, 2001. Agapé) 

Tarnay Brunó: Jézus Krisztus Isten Kinyilatkoztatása (Budapest, 1989. Hittud. Akad.) 

Thorday Attila: Értünk adta önmagát (Agapé, 1998) 

Várnai Jakab szerkesztésében: A kinyilatkoztatás (Szeged, 1995) 

Szentírásmagyarázat az egyházban (a Pápai Biblikus Bizottság 1993-ban kiadott 

dokumentuma, Bp., 1998. SZIT) 

  

 

7.  évfolyam 

 

Egyházunk története – Krisztus tanui a történelemben (Vértanuk és szentek) 

 

Heti 2 óra, évi 74 óra 
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A hetedik évfolyam anyaga az egyházra vonatkozó ismeretek felelevenítése, gazdagítása és 

mélyítése. Az egyházra vonatkozó kép rendezése és kiegészítése ebben a korosztályban 

fontos. Lényeges, hogy a tanuló egységes egyházkép birtokában legyen. Ebben az életkorban 

kezd erősödni a gyermekben a közösségi vágy: szükséges tehát, hogy az egyházi közösségről 

is alapos ismeretekkel rendelkezzék. 

 

Cél és feladatrendszer 

a.) Oktatási cél: Segítjük a tanulót abban, hogy sokrétű és korszerű ismereteket szerezhessen 

az egyház alapításáról, lényegéről, életéről, szervezeteiről és céljáról. 

b.) Nevelési cél: Felébresztjük a tanulóban az egyházi közösséghez tartozás vágyát, és 

felébresztjük felelősségérzetét is, amely később elvezetheti őt ahhoz a döntéshez, amelyben az 

egyház tudatos elfogadójává és az egyházi közösség tevékeny tagjává válik. 

  

Szükséges taneszközök. tankönyv, helyi jegyzet, munkafüzet, Biblia 

  

A) Témakörök 

1. témakör 

A természetes közösségből az egyházig 

Közösségben élek (egyetlen ember sem sziget: a család, mint a közösség sejtje; barátaim 

közössége - megnyílás a nagyobb közösség felé; nincs közösség kommunikáció nélkül); 

Valamilyen nép körében élek (hogyan él és fejlődik egy nép?; népünk értékei); 

Az egyház a világban (a világvallások; az egyház megismerésének különféle útjai); 

Az egyház élete (mi az egyház - kikből áll egyházunk?; mit „csinál” az egyház?; az egyház 

mint Krisztus élő jele); 

  

2. témakör 

Az egyház jelei 

A keresztség, mint a krisztusi életre való születés szentsége (a víz jelentése - egy jel, amely 

nagyon távolról jön; szentség, amely kötelez); 

A bérmálás, mint a keresztény tanúságtétel szentsége (a választás értelme; a Szentlélek 

ajándéka; jel, amely nagyon távolról jön; szentség, amely kötelez); 

Az eukarisztia, amely létrehozza az egyházat (vasárnap az Úr napja; az Isten szava által 

meghívott közösség; Isten szól népéhez - a közösség válaszol az Istennek; a közösség 

megosztja a kenyeret - a kenyér jele; az „emlékezés”, amely a kegyelem eszköze; a „megtört” 

kenyér Krisztus teste; az eukarisztia mint az összes szentség csúcspontja - szentségek); 

  

3. témakör 

Az egyház gyökerei 

Ószövetség: Isten népének születése (történet, amely még most is tanít; a kivonulás az 

Ószövetség szíve; a szabadság útja - a rabszolgák tömegétől a szabad népig; a puszta - Isten 

népének bölcsője; a Szövetség - a Tízparancsolat; egy szabad nép szövetsége Istennel); 

Újszövetség: Jézus tanítványainak közössége (Jézus hozza létre az egyházat; közösség a világ 

üdvösségéért; Jézus magát adja egyházának; Jézus halálával ad életet az egyháznak); 

  

4. témakör 

Hogyan születik az egyház? 
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Az egyház mint Isten új népe (a föltámadott Krisztustól az egyházig; Pünkösd - az egyház 

születése; az egyház a Szentlélekből születik; az egyház az evangélium hirdetéséből születik; 

az egyház a hitből és a keresztségből születik); 

Az egyház újdonsága (az egyház újdonsága Jézusban van; a megújított élet; az ideális 

keresztény élet; egy közösség, amely fejlődik); 

Egyház - határok nélkül (az egyház Jézus nyomában - az ősegyház élete; az egyetemesség felé 

vezető úton; minden ember Istené - Péter tanítása); 

  

5. témakör 

Az egyház az evangélium útján 

Az egyház mindenütt jelen van (a feltámadott meghívja Pált; a pogány kultúra és a 

kereszténység; minden népnek hirdették az evangéliumot; az egyház missziós tevékenysége); 

Az egyház a történelem századaiban (az üldözések útján; az egyháztörténet főbb állomásai); 

kétezer év történelme (a történelem célja; mindörökké örömben együtt az Istennel); 

Az elmúlt századok kimagasló vértanúi, szentjei napjainkig. 

  

6. témakör 

Összefoglalás 

Az egyház lényege és főbb vonásai 

 

B) Alapkövetelmények 

Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházara vonatkozó fogalmakat a többi vallás 

fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét, célját, 

szervezeti felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje, 

hogyan valósította és valósítja ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban. 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló 

személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli 

dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységekként témazáró 

dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását, szorgalmi feladatait, füzetvezetését. 

A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók tudását. 

 

Ajánlott tankönyv:  

Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben  

 

Ajánlott irodalom 

Hitünk és életünk (Budapest, 1991. SZIT) 

Progetto uomo (LDC, 1992) 

Voi siete miei amici (LDC, 1993) 
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8. évfolyam 

 

Katolikus hit és erkölcstan 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

Szükséges taneszközök 

Biblia, a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, A katolikus egyház katekizmusa, megfelelő, 

korszerű hittankönyvek hiányában helyi tankönyvpótló jegyzetek, témazáró feladatlapok. 

 

Az üdvtörténet erkölcsi tanulságai 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: az üdvtörténet erkölcsi tanulságainak feltárásával bemutatjuk a 

tanulónak, hogy a konkrét ember erkölcsös élete nem más, mint a személyére vonatkozó isteni 

„álomnak” (az éthosznak, a belső embernek, az istenképiségnek) fölfedezése és szabad 

megvalósítása avégett, hogy az így beteljesült személy „el tudja majd viselni” az Istennel való 

találkozás leírhatatlan örömét. Egyben rámutatunk a személyre szóló isteni elgondolást 

szétziláló bűn veszélyeire és arra a tényre, hogy a lényünket romboló bűn okozta károk 

helyreállítása csak Jézus Krisztus megváltói halála és feltámadása által lehetséges. 

b) Általános nevelési cél: a személytelen követelmény-etikák és az önmegváltást sugalló, 

pszichologizáló erénytanok szemléletmódját elkerülve az erkölcsi életet a háromszemélyű 

Isten hívására válaszoló önmegvalósítási folyamatnak tekintjük. Ily módon „érdekeltté” 

tesszük a tanulót, hiszen az ő személyes boldogságának lehetőségéről és eléréséről beszélünk. 

Segítjük őt a hamis istenképek (Isten mint bíró, ellenőr, felügyelő stb.) fölszámolásában, s 

ugyanakkor arra bátorítjuk, hogy kicsiny üdvtörténetének bűnös kudarcaiban mindig 

bizalommal nyíljon meg az érte meghaló, feltámadó és személyiségét teljessé tenni akaró 

Jézus Krisztus felé. 

 

A.) Témakörök 

1. témakör 

Bevezetés az üdvtörténeti erkölcstan fogalma az éthosz (a vallási szempontból tekintett lelki 

alkat, a lelki alkatból fakadó sors, isteni elgondolás) fogalmából kiindulva; az ember abban az 

esetben él erkölcsösen, ha személyes üdvtörténelmében fölfedezi, és szabadon megvalósítja 

az éthoszt, azaz a személyére vonatkozó örök isteni elgondolást; ez a szabad önmegvalósítás 

az Istennel való találkozásnak, azaz a személy teljes boldogságának egyik előfeltétele. 

  

2. témakör 

A világba lépő ember, mint erkölcsi lény; 
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Az ószövetségi üdvtörténetben élő ember tapasztalata saját erkölcsi mivoltáról (a Ter 3,1-24 

vallási drámája és szimbólumai alapján): „a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és rossz tudás 

fájáról ne egyél!”; az útmutatás célja: az édennel jelképezett boldogság elérése (a paradicsomi 

boldogság nem történelmi állapot, hanem Istennek az emberre vonatkozó örök elgondolása!);  

A mezítelenség felismerése mint a szégyen és a vádló lelkiismeret szimbóluma; az 

önmegvalósítás csak Isten segítségével lehetséges („az Úristen bőrből ruhát készített az 

embernek és feleségének, s felöltöztette őket”); az ember erkölcsi mivolta és feladata Jézus 

tanításában: a megtérést sürgető Jézus; „Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok 

tökéletes!” (Mt 5,48); a megtérés és az erkölcsi fejlődés célja: „a belső ember” (Róm 7,22), 

azaz a konkrét személyre vonatkozó isteni elgondolás megvalósítása; az önkibontakoztatás 

csak Jézus segítségével lehetséges (vö. Jn 15,1-11); az ember erkölcsi mivoltának 

megfogalmazása az egyház tanításában: az ember (és minden személy egyedülálló) 

istenképisége; az istenképiség mint feladat; az emberi és az erkölcsi cselekedet; az erkölcsi 

norma, a „helyes irányultságú ész” (recta ratio), a lelkiismeret és a kegyelem szerepének 

erkölcsteológiai fogalma 

  

3. témakör 

Az erkölcsös élet és útmutatója: a „törvény” 

A törvény az ószövetségi üdvtörténetben: a törvény fogalma (nem jogi előírás, hanem 

útmutató az életre; vö. MTörv 30,15-20); a tízparancsolat kihirdetése mint az ószövetségi nép 

történelmi tapasztalatának képnyelvi és dramatizált megfogalmazódása (Kiv 19,9-20,21); a 

Krisztustól elvonatkoztatott ószövetségi törvény elégtelen volta (a Róm 7-ből kiindulva). 

A teljessé tett Törvény az újszövetségi üdvtörténet kezdetén: Jézus Krisztus mint a teljessé tett 

ószövetségi Törvény (az ószövetségi törvényt egyrészt azzal teszi teljessé, hogy rámutat a 

törvény lényegére, másrészt azáltal, hogy megváltó kereszthalálával és föltámadásával erőt ad 

teljesítéséhez; vö. Mt 22,34-40 és Róm 8); a jézusi Törvény tartalmi megfogalmazódása a 

„nyolc boldogságról” szóló tanításban. 

A jézusi Törvény az egyház tanításában: a törvény fogalma és fajtái az erkölcsteológiában; az 

újszövetségi Törvény az értékek világában eligazító erénytan tükrében (a teológiai erények, a 

sarkalatos erények és a többi erény); bioetikai témák; szexuáletikai útmutatások; 

  

4. témakör 

Az erkölcsi halál 

 

A bűn és következménye (az erkölcsi „halál”) az ószövetségi ember üdvtörténelmi 

tapasztalatában: a Ter 3,1-24 exegézise. 
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A bűn és „halálos” következménye az újszövetségi szimbolika alapján: Jézus tanítása a bűn 

fertőzte világról (a sátán, az ördög, a démon és a világ bűne kifejezések értelme); a bűn mint 

Jézus elutasítása; a bűn mint a felebarátban közeledő Jézus elutasítása (vö. Mt 25,41-46); 

újszövetségi bűnkatalógusok. 

A bűn és következménye az egyház teológiai reflexiójában: a bűn és az erkölcsi halál 

teológiai fogalma; a sátán, az ördög stb. fogalma a funkcionális teológiai megközelítésben); a 

bűn mint önrombolás; a bűn fajtái; a bűn nyomában járó állapotok és lehetőségek (a 

szenvedés, a reménytelenség, a kárhozat veszélye) nem isteni büntetések, hanem a bűn 

logikus következményei (az „Isten büntet” antropomorf kijelentés értelmezése!). 

 

5. témakör 

Az erkölcsi feltámadás - úton a belső ember végső feltámadása felé 

 

Az erkölcsi föltámadás reménye az ószövetségi üdvtörténetben: a Ter 3,14-15-ben 

megfogalmazott ígéret; az isteni megbocsátást föltételező ószövetségi tisztulási szertartások 

(az engesztelés napja, a bűnbak rítusa stb.) és megtérések; az ószövetségi ember is csak Jézus 

Krisztus megváltásának erejében küzdhetett eredményesen a bűn ellen („alászállt a poklokra”; 

a jézusi megváltás hatása és ennek történelmi megnyilvánulása két különböző dolog!); az 

erkölcsi föltámadás ténye és alapja az Újszövetségben: a megtérésre vonatkozó jézusi tanítás 

(Lk 15,11-32) és Jézus magatartása a bűnösökkel szemben (Jn 8,1-11); a szabad 

önmegvalósítást (1 Kor 10,23!) lehetővé tevő Jézus; a bűnbocsánat alapja és a bűn 

eltörlésének módja Pál apostol teológiájában (Kol 2,14; Róm 6,10; Ef 2,4-7; 1 Kor 6,14); az 

egyház tanítása a belső ember szentté válásáról: a megigazulás fogalma és folyamata a Róm 

3,22-26 és a 2 Kor 4,16 levélrészletekből kiindulva; az elvetett búzaszem (Jn 12,24) sorsához 

hasonló keresztény élet; a személyünkre vonatkozó isteni elgondolás Isten erejében történő 

megvalósításának végső célja: felkészülés az Istennel való találkozás leírhatatlan örömére (vö. 

1 Pét 1,15-16; 1 Ján 3,1-6; Jel 19,6-9). 

  

6. témakör 

Összefoglalás 

 

B.) Alapkövetelmény 

Az üdvtörténeti erkölcstan segítse a tanulót annak az igazságnak belátásában, hogy az Isten 

által „öröktől fogva megálmodott” személyiségünk (az éthosz) megvalósítása nem azért 

fontos, mert ennek elmaradása esetén „Isten megbüntet”, hanem azért, hogy felkészülhessünk 

a Vele való találkozás boldogságának „elviselésére”. Egyúttal azt is szívébe akarta vésni, 
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hogy ha bűneinkkel szétziláljuk a bennünk levő isteni vázlatot, mindig bizalommal forduljunk 

Jézushoz, mert egyedül Ő tudja „restaurálni” Isten bennünk rejtőzködő képét. 

 

Ajánlott tankönyv 

„CHANPAGNAT CSOPORT”: Katolikus hit és erkölcs  

 

Ajánlott irodalom 

A katolikusok hite (Budapest, 1992. SZIT) 

 

Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979.) 

 

Ábrahámtól Jézusig (Szabó Ferenc és Puskely Mária összeállítása, Róma, 1976.) 

 

Dei Verbum (zsinati konstitúció) 

 

Gál Ferenc: Dogmatika (Budapest, 1990. SZIT) 

 

Haag, H.: Bibliai Lexikon (Budapest, 1989. Szent István Társulat) 

 

Kis Bibliai Atlasz (Budapest, 1991. Kairosz) 

 

A II. Vatikáni Zsinat tanítása (Budapest, 1975. SZIT) 

A katolikus egyház katekizmusa (Budapest, 1994. Szent István Társulat) 

A katolikusok hite (Budapest, 1992. SZIT) 

Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979. TKK) 

Böckle, F.: A morálteológia alapfogalmai (Bécs, 1975. OMC) 

Haag, H.: Bibliai lexikon (Budapest, 1989. SZIT) 

Häring, B.: Krisztus törvénye I. (Pannonhalma-Róma, 1997.) 

Hãring, B.: Krisztus törvénye II. (Pannonhalma-Róma, 1997.) 

Jelenits István: Katolikus erkölcstan (Budapest, 1989. KKF) 

Király Ernő: A keresztény élethivatás (Budapest, 1982. SZIT) 

Léon-Dufour, X.: Biblikus teológiai szótár (Róma, 1976.) 

Liégé, P-A.: Krisztusi élet (Bécs, 1973. OMC) 

Mácz István: Kísértés a jóra (Budapest, 1993. SZIT) 

Rahner, K.: Mit jelent Jézust szeretni? (Budapest, 1992. Herder) 
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Rahner, K., Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT) 

Somfai Béla: Bioetika (Szeged, 1996. SZHF belső használatra) 

Somfai Béla: Szexuális etika (Szeged, 1996. SZHF belső használatra) 

Somfai Béla: Szociális etika (Szeged, 1997. SZHF belső használatra) 

Varga Andor: Az erkölcsi élet alapjai (Róma 1978. TKK) 

Veritatis splendor (pápai enciklika, Budapest, 1994. SZIT) 

  

 


