KURZUSTEMATIKA
Kurzus neve: Homiletikai terepgyakorlat szeminárium

A kurzus kódja: T&HT–823

Előtanulmányi feltételek: Az áhítaton való igeszolgálathoz Bibliaismeret vizsga (T&HT–601), a
gyülekezeti igehirdetéshez Alapvizsga (T&HT–602) az előfeltétel.
A kurzus oktatója: Dr. Verebics Éva Petra – Oktató elérhetősége: verebicspetra@wjlf.hu
A kurzus helye és ideje:
- A kurzus részét képezi a főiskolai áhítatokon és/vagy a MET gyülekezeteiben történő prédikáció,
melyet a félév elején, illetve a félév során a hallgatók egyeztetnek az oktatóval.
- A kurzushoz 6 kötelező kontaktóra tartozik (4x1,5 órás beosztásban).
A tanóra típusa: gyakorlat
Kurzus leírása, tematikája:
1. Általános elméleti bevezetés, közösen a kurzus összes hallgatójának, valamint gyakorlati tudnivalók:
hogyan épül fel egy áhítat, egy igehirdetés, mire kell odafigyelni a készülésnél, mik a célok és elvárások.
2–4. A következő kontaktórákon a hallgatók által választott igehirdetési szituációra, illetve textusra
készülünk fel közösen, valamint megbeszéljük azokat a tapasztalatokat, amelyeket az addigi
szolgálatokon szereztek. Ezeken az órákon szóba fog kerülni a szakirodalom is, de hangsúlyosabb
szerepet kap a gyakorlati munka és az arra való reflexió, beleértve az önreflexiót is.
Jegyszerzés módja:
- Kötelező aktív órai részvétel kivétel nélkül mindegyik kontaktórán.
- Minimum egy prédikáció és/vagy rövid áhítat vállalása a MET valamely gyülekezetében vagy
intézményében, valamint az erre való felkészülés írásos dokumentálása rövid beadandó formájában,
melynek tartalmaznia kell az alábbiakat.
Az exegetikai munka eredménye: a szöveg értelmezése, a szövegben található problémák feltárása,
szószékre irányuló exegézis (céltudatos, prédikáció orientált szövegértelmezés). Válaszkeresés az alábbi
kérdésekre: Hogyan találkozik az igehirdető a textussal? (Meditáció.) Hogyan jut el a textus
mondanivalója a hallgatóhoz? Hol találkozik a textus a hallgató életével? Hogyan próbálja – milyen
eszközökkel – a mondanivalót a hallgatóhoz közel vinni?
Összefoglalólag az igehirdetés/áhítat mondanivalója max. 6–8 sorban, az igehirdetés/áhítat címe,
szerkezeti váza, valamint a leírt igehirdetés/áhítat.
- A részvétel és a felkészülés igazolására a hallgatók az ún. Homiletikai terepgyakorlat szemináriumi
napló nevű formanyomtatványt használják, melyen a liturgia szolgálatát végző lelkész ír alá.
Az alkalmakról rövid írásos beszámoló készítése, tényszerűen leírva, valamint a szakirodalom
bevonásával reflektálva arra, amit tapasztaltak. A beszámolónak minden esetben részét képezi egy rövid
önreflexiós rész is: hogy érezte magát a hallgató, milyen saját gondolatokat tud megfogalmazni.
A kurzushoz tartozó kötelező irodalom (minden kötelező mű, teljes bibliográfiával):
Az igeszakaszoknak megfelelő kommentárok.
A Lelkipásztor c. folyóiratból „Az igehirdető műhelye” c. rovat.
3. Fekete Károly – Literáty Zoltán – Steinbach József (szerk.): Igehirdetők kézikönyve, Kálvin Kiadó, 2021.
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A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:
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Különböző, az órán egyeztetett prédikációs kötetek.
D. Bonhoeffer: Finkenwaldi homiletika, Theol. Szemle, 2001/84–92.
Nagy István (szerk.): Szemelvények a keresztyén prédikáció történetéből, Károli Egyetemi Kiadó, Bp,
2009.
Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum (Károli-könyvek), L'Harmattan, 2019.
Nagy István: Hogyan készüljünk a prédikációra?, Nagykőrös, 2004.
Hanula Gergely (szerk.): Logos tés akoés. Az ige megszólalása és megszólaltatása. PRTA, Pápa, 2012.
Szabó Lajos (szerk.): Homiletika ökumenikus palettán. Luther Kiadó, Bp, 2013.

