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Előadók: Dr. Bagyinszki Ágoston (teológus) és Dr. Dobszay Benedek (biológus)
Tematika:
1. blokk (1 óra, online, aszinkron): Általános áttekintés a témáról: Mit is foglalt magában
a Természet könyvével (liber naturae) való találkozás egykor, és mit jelent a „könyv
olvasása” ma? Vajon tapasztalat-e még számunkra a „természeti világnak” az a
transzparenciája, ami a látható dolgok mögött egykor azok láthatatlan Szerzőjét,
Teremtőjét is a mindennapok szereplőjévé tette? A „Természet könyve”-hagyomány 19.
századi eróziójának, illetve újszerű továbbélésének kulcspontjait veszi vizsgálat alá a
következő két blokk.
2. blokk (3 óra, február 27 du, hibrid/online?). Az első kulcspont: isteni és emberi
tényezők az üdvtörténet eseményeinek együttható (szinergikus) cselekvésre épülő
szemléletmódjában. Néhány esettanulmány: a Krisztus istenemberi kettős akaratának
egységéről szóló korai krisztológiai viták mai tanulságai, a Biblia „kettős szerzőségének”
problémája, a véletlenek és az isteni cselekvés kapcsolatának kérdése, stb…
3. blokk (3 óra, április 24 du, hibrid/online?). A második kulcspont: isteni és emberi
elemek egymást átható (perichoretikus) jelenléte az Ige sokrétű megnyilvánulásainak
jelentésterében. Néhány esettanulmány: a korfüggő (emberi) és az isteni szerzőségre
visszavezethető mondanivaló összetett kapcsolata a Bibliában, a Galilei-per egzegetikai
vitájának mai tanulságai (Józs 10, 10-15), F. Collins „Isten ábécéje” című könyvének
értékelése a témánk szempontjából (ld. Human Genom Project), stb…
4. blokk (1 óra, online, aszinkron): Hogyan kínál tágabb keretet a Természet könyve
témához a logosztan (igeteológia) és a II. Vatikáni Zsinat? Miképpen alapozza meg az
„egyetemes erkölcsi törvény” (lex naturalis) gondolatát a liber naturae-hagyomány?
További aktuális kérdések. Összegzés.
Követelmény: Aktív részvétel az órákon, amelyből 1-1 lesz online (aszinkron részvétel
lehetőségével) a félév elején és végén, illetve csak 3-3 a fenntartott szombat délutáni
idősávokban (az aktuális szabályozásoktól függően online vagy jelenléti módban, igény
esetén hibrid formában). Írásbeli feladat: a közös műhelymunka részeként egy 4 oldalas
szemináriumi dolgozat elkészítése az alábbi tankönyv alapján, az előadókkal előre
egyeztetett témában.
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