A kurzus kódja(i): BBN-FIL-402/30 BMA-FILD-402/30 TANM-FIL-402/30
A kurzus megnevezése: Alternatív istenképek
A kurzus megnevezése angolul: Alternative Conceptions of God
A kurzus előadója: Kodaj Dániel

Az oktatás célja: A klasszikus teizmustól eltérő istenképek áttekintése.


A tantárgy tartalma:

A naiv elképzelés szerint  Isten egy jóságos ősz öregúr, aki a felhők fölött lakik. Egy  kevésbé naiv, de meglehetősen elterjedt elképzelés szerint Isten egy személy (akarattal, öntudattal rendelkező lény), aki nem része a fizikai világnak, de hatni képes rá. A kurzus célja az ettől markánsan eltérő monoteista vagy kvázi-monoteista istenképek vizsgálata. Ide tartoznak például a következő nézetek:

– Isten maga a kozmosz (spinozizmus)
– Isten bennünk lakozik és összeköt minket, afféle szupertudat (panenteizmus)
– Isten a lét ősforrása, ami öntudatlanul spricceli ki magából a valóságot (neoplatonizmus)
– Isten egy emberi fogalmakkal leírhatatlan, transzcendens valami, amit minden vallás a maga sajátos módján ír le (és értelmez félre) (John Hick teológiai kantianizmusa).

A kurzus célja a fenti és rokon koncepciók áttekintése. A fő kérdésünk az lesz, van-e koherens alternatívája a hagyományos istenképnek és ha igen, fenyegetést jelentenek-e az ateizmus melletti kortárs érvekre, például a szenvedésből vett ateista érvre.

1    Bevezető
2    A hagyományos istenkép (I): Mindenható
3    A hagyományos istenkép (II): Mindentudó
4    A hagyományos istenkép (II): Morálisan tökéletes
5    Spinozizmus
6    Panenteizmus
7    Neoplatonizmus
8    Hegelianizmus
9    Közönyös mindenható
10  Teológiai kantianizmus
11  Az üresség buddhista tana
12  A szentháromság-tan


A kurzus számonkérési és értékelési rendszere:

Jelenlét az órák 80%-án

BA: 1 kiselőadás (olvasmány alapján) + 2 response paper (500 szavas reakció olvasmányokra)

MA: 1 kiselőadás + 3 db. 700 szavas response paper

A kurzus teljesítéséhez angol szövegolvasás szükséges.
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