
Tantárgy neve: A lelki élet alapjai KLM szak 

Tantárgykód: KLMANB1001, KLMALB1001 
Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”100 % elmélet 

A tanóratípusa: előadás és óraszáma: 3 ea/hét 45 óra az adott félévben, levelezőn 15 óra /félév 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincsenek 
 

Tantárgyleírás: 

Lelki életet mindenki él, csak nem mindenki Jézus Krisztus útmutatása szerint. Szellemi lények 

vagyunk, ezért a látható világ mögötti összefüggések mindenkit érdekelnek. Nem véletlenül 

vagyunk a világban, s maga a világ sincs „véletlenül”, hanem a kereszténység hite szerint Isten 

teremtett mindent. A legkülönlegesebb teremtmény az ember, s ennél fogva a legfogékonyabb arra, 

hogy Létrehozójával kapcsolatba léphessen. A „Lelki élet alapjai” arról szól, hogy csak Istenre 

figyelve, és az ő jelenlétének jeleit felfedezve magunkban és egymásban lehetünk boldog emberek.  

Kötelező és ajánlott irodalom: 

1. TOMKA Ferenc, Találkozás a kereszténységgel, Szent Gellért Kiadó, Bp. 1995. ISBN 963 

8273 49 6 

2. TOMKA Ferenc, Biztos út, Szent István Társulat, Bp. 2010. ISBN 978 963 361 906 3 

3. LAUN Andreas, Keresztény ember a modern világban, Kairosz, Bp. 2014. ISBN 

978 963 662 694 5 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetenciaelemek, amelyek kialakításához a tantárgy 

jellemzően, érdemben hozzájárul 

 A katolikus egyház vallja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott az embernek. Ezen 

adományok felelős használatát segíti mindegyik tárgy tanítása, amelyre sor kerül a KLM 

szakon. Az értelem és a szabad akarat helyes használata elősegíti a hallgató tudásának, 

képességeinek, helyes attitűdjeinek valamint autonómiájának és felelősségének fejlődését.  

 A látható dolgok mögötti összefüggések rendezése iránti igény kitörölhetetlen az emberi 

tudatból. Ez a keresztény hitnek is az alapja. Ugyanakkor az egyház vallja, hogy Jézus 

Krisztus, aki jelen világunkat meghaladó világban való részesedésre invitál, sokféle módon 

jelez, éppen erre a velünk született igényre alapozva. Úgy is jelez, hogy egymást szellemi 

képességeinkkel (pl. tanítással) is tudjuk segíteni, hogy értelmünk megtisztuljon a 

vadhajtásoktól, és ennek következtében arra szólít, hogy Isten, ember és a világ tiszta és 

soha ki nem meríthető megismerésére szólítson. 

 Az elméleti tárgyaknál a tiszta ismeret elérése a cél. Erre szeretnénk hallgatóinkat hangolni. 

 Célunk, hogy a krisztushitből (s ennek idők folyamán kifejlődött ágainak megismeréséből) 

olyan igényesség szülessék meg a hallgatók tudatában, amely túlemeli őket a jelen világ 

(sokszor kiábrándító) látványán, és azt a Krisztus által számos alkalommal hangoztatott 

reményt erősíti, hogy a jó biztosan győz a rossz felett. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Csáki Tibor 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: habil. Dr. Tomka Ferenc 

 


