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Vizsgák "A lelki élet teológiája" tanítása című tantárgyból 

2020-2021 tanév 1. félév 
 

 

Tisztelt Levelező Tagozatos Hallgatók! 

 

Lassan befejeződik a tanév, ezért időszerű, hogy a vizsgák rendjétől és idejéről beszéljünk. Ez 

azért is fontos, mert a járvány terjedése miatt, a szóbeli vizsgák letétele, - a jelenlegi helyzet 

szerint - nem megvalósítható. Ezért Dr. Puskás Attila dékán úrral való megbeszélés szerint, a 

vizsgák letétele úgy tűnik leginkább kivitelezhetőnek, ha házi dolgozatot készítenek, egy-egy 

témából. A dolgozatban a téma kidolgozása kb. 4 oldalas legyen. (bevezetés, befejezés, 

irodalomjegyzék, képek nélkül) A házi dolgozatok eredményét a tanulmányi hivatal 

segítségével közlöm, és lehetőség lesz arra, hogy valaki azt szóban, az egyetem által 

biztosított online formában kiegészítse. 

 

A házi dolgozatok leadásának határideje: a szóbeli kiegészítő vizsga előtti szerda este 

 

A szóbeli kiegészítő vizsgák ideje: december 19 (szombat) 10 óra; január 9 (szombat) 10 óra, 

január 16 (szombat) de. 10 óra; január 30 (szombat) 10 óra. 

 

A házi dolgozatokat többféle témából lehet választani.  

- Elsősorban a tételsor témáiból  lehet írni házi dolgozatot. Az idő rövidsége miatt, példaként, 

ezek közül néhányat javaslok. Ehhez a forrást is megjelölöm. 

- Arra is van lehetőség, hogy valaki a Lelki élet teológiája tantárgy témaköréből egy a 

tételsortól független témát választ. A téma kiválasztásának a jóváhagyásához, kérem, hogy 

hívjanak fel a 06/30-436-2435-ös telefonszámon vagy írjanak a ujlakiplebanos@gmail.com 

címre 

 

Példák a témák választásához: 

 

- Loyolai Szent Ignác tanítása a lelkiismeret-vizsgálatról, in: Loyolai Szent Ignác 

Lelkigyakorlatos könyve, Első hét 23-43 pont, Szent István Társulat, 1986. 43-49. old. 

- Avilai Szent Teréz tanítása az önmegtagadás fontosságáról, in: Avilai Szent Teréz, A 

tökéletesség útja 10-14. fejezet Szent István Társulat, 1979. 83-100. old. 

- Avilai Szent Teréz tanítása a szemlélődő imáról, , in: Avilai Szent Teréz, A tökéletesség 

útja 16-19. fejezet Szent István Társulat, 1979. 106-122. old. 

- Szalézi Szent Ferenc tanítása az imádságról, in: Szalézi Szent Ferenc, Filóta, Második 

rész I-VII. Ecclesia kiadó, 1976. 353-365. old. 

- Szalézi Szent Ferenc tanítása az alázatosságról, in: Szalézi Szent Ferenc, Filóta, 

Harmadik rész IV-VII. Ecclesia kiadó, 1976. 412-427. old. 

- Liguori Szent Alfonz tanítása a tökéletesség eszközeiről in: Liguori Szent Alfonz, A 

Jézus iránti szeretet gyakorlása, ETF JEL Kiadó, 61-78. old. 

- Garrigou- Lagrange tanítása az első megtérésről (via purgativa) in Garrigou- Lagrange, 

A megkezdett örökélet, JEL Kiadó,  7-46. old. 

- Garrigou- Lagrange tanítása a második megtérésről  (via illuminativa) in Garrigou- 

Lagrange, A megkezdett örökélet, JEL Kiadó,  7-46. old. in Garrigou- Lagrange, A 

megkezdett örökélet, JEL Kiadó,  47-68. old. 

- Garrigou- Lagrange tanítása a  harmadik megtérésről  (via unitiva) in Garrigou- 

Lagrange, A megkezdett örökélet, JEL Kiadó,  69-92. old. 
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- Garrigou- Lagrange tanítása a lelki élet három szakaszáról in Garrigou- Lagrange, A 

megkezdett örökélet, JEL Kiadó,  93-113. old. 

- Magyar királylányok mint a szolgáló szeretet szentjei Európában (Szentek élete, Szent 

István Társulat 1984.; Szentek élete, Pantheon 1995.; Török József, A magyar föld szentjei, 

Tulipán 1991; Puskely Mária, Virágos kert vala híres Pannónia, AMEKO Kiadó, 1994.)  

 

 

Tételek a kiegészítő szóbeli vizsgákhoz (ezt már korábban közöltem) 

 
Tételjegyzék 

A lelkiélet teológiája 
című tantárgyból 

 

1. tétel 

A lelki élet teológiájának alapfogalmai 

- Az "emberi lélek" fogalma, jelentése 

- Az "Isten Lelke" fogalma, jelentése 

- A keresztény ember lelki élete, "lelkisége" 

- A lelki élet teológiája 

 

2. tétel 

Az apostolok korának lelkisége és a(I. század) és  

A keresztény ókor lelkisége (II. - V. század) 
- A vértanúság lelkülete 

- A felebaráti szeretet gyakorlása 

- A remeteség és szerzetesség kialakulása 

- A Szentháromságra és Jézus Krisztusra vonatkozó keresztény tanítás hatása a lelkiségre 

- A keresztények hétköznapi életének lelkisége 

 

3. tétel 

A keresztény középkor lelkisége (V. - XV. század) 

- A román kor lelkisége (500-1200) 

- A gótika lelkisége (1300-1500)     

- A devotio moderna lelkisége (1400-1500) 
- Humanizmus és reneszánsz 

 

4. tétel 

Az Újkor lelkisége (XVI. -XIX. század) 

- A barokk jellemzői 

- A reformáció hatása a keresztény lelkiségre 

- A Trentói Zsinat hatása a lelkiségre 

- Az Egyház missziós tevékenysége 

- A felvilágosodás kora, klasszicizmus (XVII-XVIII század) 

- A romantika 

 

5. tétel 

A Legújabb kor lelkisége (XIX. - XX. század) 

- A liberalizmus, modernizmus  

- Katolikus megújulás 

 

6. tétel 

Jelenkor (II. Vatikáni Zsinattól napjainkig)  

- A lelki megújulás jelei: liturgikus reform, ökumenizmus 

- A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) 

- A II. Vatikáni Zsinat hatásai napjainkig 

- Korunk szellemi irányzatai: modern és posztmodern 

- Igények a lelki élet teológiájával szemben 
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7. fejezet 

Isten önközlő szeretete és az ember válasza 

- Isten vonzó szentsége 

- Isten kiáradó szeretete 

- Válasz Isten szeretetére 

- Isten utáni vágy 

- Az imádság 

- Szentségi élet 

 

8. tétel  

Az ember küzdelme a bűn ellen (via purgativa) 

- A bűn keresztény értelmezése 

- Kiengesztelődés 

- Lelkiismeret-vizsgálat 

 

9. tétel 

Erények gyakorlása (via illuminativa)  
- Az isteni erények : hit, remény és szeretet 

- A sarkalatos erények: okosság, igazságosság, bátorság, mértékletesség 

- Sajátos keresztény erények, tulajdonságok: alázat erénye, öröm, boldogság, humor, játék 
 

10. tétel 

A misztika: Istennel való lelki egyesülés (via unitiva) 

- A misztika fogalma 

- A misztikus út jellemzői: az Istennel való egyesülés általános útja, az Istennel való egyesülés befogadó passzív 

útja 

- A befogadó, passzív út szakaszai: nyugvó, teljes és önkívületi állapot 

- A misztikus egyesülés Loyolai Szent Ignác, Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János életében 

- Rendkívüli misztikus jelenségek 

- A rendkívüli misztikus jelenségek fogalma és fajtái 

- A rendkívüli misztikus jelenségek elbírálása 

 

 

Budapest, 2020. november 28 

Szeretettel 

 

Beran Ferenc 

 

 


