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A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a nyugati keresztyénség sokszínű lelkiségi 

hagyományába. Az órák során megismerkedünk a spiritualitás és misztika fogalmával, céljával és 

formáival, a misztikus lelkiség bibliai és antik gyökereivel, valamint a hagyomány különféle iskoláival. 

A megszerzett ismeret révén árnyaltabb képet kaphatunk keresztyén őseink hitbéli nehézségeiről, 

vívódásairól és a módszerekről, melyekkel orvosolni kívánták azokat. Felismerhetjük a 

teológiatörténet száraz adatai mögött a hús-vér, hitében megpróbáltatásokkal küzdő keresztyén embert, 

aki bár eltérő körülmények közt, de nagyon hasonló problémákkal harcolt, mint korunk keresztyénei.  

A tantárgy programja, megszerzendő ismeretek, elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

 Lelkiség és misztika, bibliai alapok és antik hatások, misztika és misztológia 

 A misztika formái és céljai 

 Órigenész és az Énekek éneke 

 Ágoston és az unitas spiritus 

 Korai szerzetesség, aszkézis, a kappadókiai atyák, Evagriosz Pontikosz 

 Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész és a negatív teológia 

 Clairvaux-i Bernát, Krisztus-misztika és jegyesmisztika 

 A szetviktori teológusok és Isten megismerésének útjai 

 A beginák szeretet-misztikája 

 Eckhart mester, a Rajna-völgyi misztikusok és a passzív szenvedés gondolata, unitas 

indistinctionis 

 Késő középkori laikus mozgalmak, devotio moderna 

 Az angol misztika, Richard Rolle, Norwichi Julianna, A tudatlanság felhője 

 Kora újkori spanyol spiritualitás, Loyolai Ignác, Avilai Teréz, Keresztes János 

Évközi tanulmányi követelmények: 

A kötelező irodalom feldolgozása, az órákon való rendszeres részvétel, illetve minden hallgató 

számára egy előzetesen kiválasztott téma feldolgozása, a kutatási eredmények előadás 

formájában való bemutatása és egy szemináriumi dolgozat benyújtása. 
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