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A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”75 % elmélet+25
% gyakorlat.
A tanóra típusaóraszáma: 2 óra előadás +1 óra gyakorlat /hét nappali tagozaton, 10 óra elmélet +
5óra gyakorlat levelező tagozaton az adott félévben.
Az adott ismeretátadásában alkalmazandó továbbimódok, jellemzők:
A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok:
Feladatok:
A tantárgy tantervi helye: 5. félév
Előtanulmányi feltételek: Dogmatika 2.
Tantárgyleírás:
Az Egyház misztériuma és a szentségi ökonómia
Az egyház összetett valóságának, misztériumát alapvetően a II. Vatikáni zsinat tanításából
kiindulva (főként Lumen Gentium) ismereti meg, belehelyezve ezt a tanítást a Szent Hagyomány
folytonosságába és az Egyházat leíró nagyobb témákat tanulmányozva: Krisztus Teste, Szentlélek
Temploma, Isten Népe. A szisztematikus reflexió az Egyház szentségi mivoltát mutatja be,
valamint tárgyalja az Egyház személyiségének kérdését és alapvető jellemzőit (egy, szent, katolikus
és apostoli). A Lumen Gentiumra hagyatkozva, az ekkleziológiához kapcsolódóan fejtjük ki a
Boldogságos Szűz Mária küldetésének kérdését is.
Az Egyház közvetítésével, a szentségeken keresztül jut el hozzánk az isteni élet. Krisztus
ajándékaként az Egyház ünnepli, megvallja és kommunikálja ezeket számunkra. Ennek a
közvetítésnek a történetét a „mysterion-sacramentum” fogalmak, valamint a magisztérium alapvető
meghatározásainak tanulmányozásával ismerteti meg. A szakramentalitás konkrét
megvalósulásaként a keresztség szentségét tárgyalja részletesebben.
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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
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