
A TANTÁRGY ADATLAPJA  

1. A képzési program adatai  

1.1 Felsőoktatási intézmény  Babeș-Bolyai Tudományegyetem  

1.2 Kar   Római Katolikus Teológia Kar  

1.3 Intézet  Pasztorálteológia Intézet  

1.4 Szakterület  Római Katolikus Teológia  

1.5 Képzési szint  Mesteri 

1.6 Szak / Képesítés  Pasztorális teológia 

  

2. A tantárgy adatai  

2.1 A tantárgy neve  Spiritualitás     

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  Kiss Endre     

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve  Kiss Endre     

2.4 Tanulmányi 

év 

2018- 

2019  

2.5 

Félév  

2  2.6. Értékelés 

módja  

vizsga  2.7 Tantárgy 

típusa  

Kötelező 

- speciális  

  

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)  

3.1 Heti óraszám                     2    melyből: 3.2 előadás    1  3.3 szeminárium/labo r    2  

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám   56    melyből: 3.5 előadás   28      3.6  szeminárium/labor   28  

A tanulmányi idő elosztása:                                                                                                                óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása                                     21  

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás                            21  

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása                   14  

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)                                                                                                      8  

Vizsgák                                                                                                                                         5 

Más tevékenységek: ..................    

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma                  69  

3.8 A félév össz-óraszáma                             125 

3.9 Kreditszám                                           4  

  

4. Előfeltételek (ha vannak)  

4.1 Tantervi   •   nincsenek   

4.2 Kompetenciabeli   •   Alapvető spirituális ismeretek  

  

5. Feltételek (ha vannak)   

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei   

•   Tábla, vetítő  

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei   

•   Tábla, vetítő; kápolna; könyvtár   

  

 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák  

 

•

  

 

- A kurzus nyomán a hallgatók kompetensé válnak arra, hogy eligazodjanak a keresztény 

spiritualitás világában, s hogy ebben egyre inkább megtalálják saját személyes 

lelkiségüket, vagyis azt, hogy mit jelent a Szentlélekből való élet.  Képessé válnak arra, 

hogy különbséget tegyenek a hiteles keresztény lelkiség és a különféle pszeudo-

spritualitások között.   

 

 

  

- Aki a papságra készül, annak különösen fontos, hogy a lelkiélet teológiája által 

összegyűjtött egyetemes tapasztalatokkal gazdagítsa saját lelkiéletét. 

  

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)  

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése  

 - A keresztény ember spirituális útjának bemutatása 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései  

  

  

  

  

  

  

  
- A kurzus sajátos célkitűzése, hogy a lelki élet főbb témaköreibe 

vezesse be a katolikus teológiát tanulmányozó szeminaristát.  
- A keresztény lelkiség kétezer éves története során bejárt utakra 

való reflektálás visszahat a lelki életre és azt tovább gazdagítja. 
Korunk embere is nyitott Istenre. Az életszentség minden ember 
hivatása. Ezért e kurzus célja nemcsak a visszapillantás a megtett 
útra, hanem a jelenre való reflektálás is. 

  

8. A tantárgy tartalma  

8.1 Előadás  Didaktikai módszerek  Megjegyzések  

1. Bevezetés. A spiritualitás fogalma. E tudományág 

nevei. Hivatalos egyházi megnyilatkozások e tantárgy 

tanításáról. 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

2. A keresztény ember spirituális útjának néhány 

állandó eleme.   

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

3. A kezdetek: az Újszövetség lelkisége. Az élő Jézus 

Krisztus a lelki élet középpontjában.   

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

4. Az ősegyház lelkisége: első keresztények, Szent Pál 

közösségei. A vértanúság lelkülete.   

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

5. A keresztények hétköznapi életének lelkisége (II-V. 

század).  A remeteség és szerzetesség kialakulása.  

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

6. Aszketikus – misztikus alkat. Jellegzetességek, 

motivációk. E két típus keveredése az emberben.    

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

7. A devotio moderna lelkisége (1400-1500)    

Szakmai 

kompetenciák  

  

Transzverzális 

kompetenciák 

 

kompetenciák  

  



8. Kempis Tamás: Krisztus követése. – a könyv rövid 

ismertetése.  

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

9. Csodák – Stigmák, Eukarisztikus csodák, Mária 

jelenések. 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

10. Istenkép – betegséget okozó és gyógyító 

Istenképek. Félelem.  

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

11. Lelkiségek az Egyházban. Communio-egyház. 

Karizmák az Egyházban.  

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

12. Ferences lelkiség. Jezsuita lelkiség. Kezdetek, 

strukturája, a lelkiség főbb jellemzői.  

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

13. Focolare, Karizmatikusok, Neokatekumenek, 

Taizé. Kezdetek, strukturája, a lelkiség főbb jellemzői. 

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

14. Engesztelők, Csoda-jelenés-látomásvadászok, 

Ördög, megcsináltatás, megszállottság.  

Előadás, a hallgatók 

interaktív bevonása  

  

Könyvészet  

• A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA–A VALLÁSKÖZI P ÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA: Jézus Krisztus, az élő víz 
hordozója. Keresztény reflexió a „New Age”-ről , Róma 2003. február 3.  

• BERÁN Ferenc: A lelkiélet teológiája, Budapest 2016.  

• FARKASFALVY Dénes: A lelkiélet teológiája, Róma 1988.  

• FRIELINGSDORF, Karl: Istenképek, Budapest 2007. 

• GARADNAY Balázs: A keskeny út öröme és járhatósága, Budapest 2004. 

• LOUF, André: A spirituális élet útján, Pannonhalma 2012.  

• PALÁNKAY Gausz Tibor: Verjetek benne gyökeret!, Szeged 1994.  

• PEHM Gilbert: Bevezetés a Spirituális teológiába , h. n. 2006, 
http://www.sapientia.hu/hu/system/files/spiritual is_teologia.pdf (2008.10.04).  

• Ruiz, Federico: Le vie dello spirito. Sintesi di teologia spirituale, Bologna 20044. 

• SHELDRAKE, Philip: A spiritualitás rövid története, Budapest 2008.  

• SCHNEIDER, Michael: Az új élet, Budapest 2001.  

• SÖVEGES Dávid: Fejezetek a lelkiség történetéből, I.–II. kötet, Pannonhalma 1993.  

• SCHÜTZ, Cristian: A keresztény szellemisége lexikona, Budapest 1993.  

• STINISSEN, Winfrid: A keresztény meditációmélységei, Magyarszék 2005.  

• TANQUEREY: A tökéletes élet – Aszkétika és misztika, Budapest 20002.  

8.2 Szeminárium / Labor  Didaktikai módszerek  Megjegyzések  

A szentignáci spiritualitás lényegéről.  
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

Jezsuita 

spiritualitás, 

Budapest 2013, 9–

35.   

A hatféle út: spirituális, vallásos, spiritualis de nem 

vallásos és ami még ezek között van. 

Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

 MARTIN, James 

SJ: Jezsuita 

spiritualitás, 

Budapest 2013, 

36–63.   

A vágyak jelentősége a spiritualitásban 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

64–91.  

Ahogyan megtalálható Isten, és ahogyan Isten 

megtalálhat minket 

Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

92–107.  

http://www.sapientia.hu/hu/system/files/spiritualis_teologia.pdf


Az imádság útjára lépve 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

108–119.  

Barátságban Istennel 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

120–147.  

Isten ott lép kapcsolatba veled, ahol vagy-az 

imádsággal kapcsolatos szentignáci hagyományok 

Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

148–178.  

Az egyszerű élet 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

179–217.  

A tisztaság, a cölibátus és a szeretet 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

218–235.  

Barátság és a szeretet 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

236–270.  

Az engedelmesség, az elfogadás és a szenvedés 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

271–309.  

A döntések logikája a szentignáci úton 
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése 

MARTIN, James SJ: 

310–342. 

Munka, állás, karrier, hivatás és az élet  
Tematika, releváns szövegek 

előkészítése, megbeszélése  

MARTIN, James SJ: 

343–390.   

A szemináriumi tevékenység kiértékelése, összegzés 
 

 

Könyvészet  

• LEPP, Ignace, A barátság pszichológiája, Szeged 2002. 

• MARTIN, James, Jezsuita spiritualitás, Budapest 2013.  

• MANUEL, Gerdenio Sonny, Élő cölibátus-A papság egészséges útjai, Budapest 2016. 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.  

•  A keresztény spiritualitás világában történő eligazodás.  

•  A saját személyes spiritualitás megtalálása és gyakorlása.   

•  Különbségtétel a hiteles keresztény lelkiség és a különféle pszeudo-spritualitások között.  

  

10. Értékelés  

Tevékenység típusa  10.1 Értékelési kritériumok   10.2 Értékelési módszerek  10.3 Aránya a végső 

jegyben  

10.4 Előadás   Feldolgozott anyag ismerete  vizsga  

75%  

Interaktív jelenlét  számontartás  

10.5 Szeminárium / 

Labor  

Minden releváns szöveg 

ismerete, egy választott téma 

bemutatása, résztvevők 

interaktív bevonása  

megtartott referátum 

kiértékelése  

25%  

Interaktív jelenlét   számontartás  

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei  

• Szemináriumi foglalkozáson történő kötelező fizikai jelenlét (maximum 2 hiányzás megengedett!)  

• Egy választott szemináriumi téma kidolgozása, bemutatása  

• Az előadások során feldolgozott témák elégséges ismerete  



  

  

Kitöltés dátuma      Előadás felelőse      Szeminárium 

felelőse  

2018.05.01                    Kiss Endre                   Kiss Endre 

                    

Az intézeti jóváhagyás dátuma        Intézetigazgató    

2017.05.02              Dr. Oláh Zoltán  

                  


