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Kurzus neve: Kazuális gyakorlat szeminárium A kurzus kódja: T&HT–822 

Előtanulmányi feltételek: nincs  

A kurzus oktatója: Dr. Verebics Éva Petra 

Oktató elérhetősége: verebicspetra@wjlf.hu 

A kurzus helye és ideje:  

- A kurzus részét képezi a temetésen, esketésen, keresztelőn való részvétel. Ennek ideje és helye 

értelemszerűen előre nem látható, a félév során folyamatos értesítést kapnak róla a kurzus hallgatói. 

- A kurzushoz 6 kötelező kontaktóra tartozik (4x1,5 órás beosztásban). 

A tanóra típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása, tematikája: 

1. Általános bevezetés, elméleti alapvetés (erre az órára már kötelező olvasmány a Hafenscher-könyv 

vonatkozó fejezete). 

2. Temetés 

3. Esketés 

4. Keresztelő 

A bevezető óra utáni három tematikus órán egyenlő szerepet kap a vonatkozó szakirodalmi részek 

feldolgozása és a „terepen” megszerzett tapasztalatok megbeszélése. 

Jegyszerzés módja: 

Kötelező aktív órai részvétel kivétel nélkül mindegyik kontaktórán. 

Részvétel minimum három, a MET valamely lelkésze által vezetett kazuális alkalmon (keresztelő, 

esküvő, temetés), melyet a hallgató a szolgálatot végző lelkész aláírásával igazol az ún. Kazuális 

gyakorlat hospitációs napló nevű formanyomtatványon. 

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):  

1. MET Kézikönyv: https://www.metkapolna.hu/kezikoenyvuenk.html 

2. Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, 

ökumenikus szellemben, Luther Kiadó – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene 

Tanszék, 2010, 439–469. 

3. Sefcsik Zoltán: Kazuális szolgálatok, in: A közösségépítő lelkész, Budapest, 2010, 165–179. 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom: 

1. Krámer György: A temetés kazuális szolgálata mint gyülekezeti esemény, különös tekintettel az 

igehirdetésre, in: A lelkigondozás órája,  Budapest, 2000, 288–295. 

2. Steinbach József: A temetési igehirdetés homiletikumának alapjai: http://steinbachjozsef.hu/a-

temetesi-igehirdetes-homiletikumanak-alapjai-2021-03-30/ 

3. Fekete Károly (id.): A keresztelési igehirdetés kérdései, A Gyakorlati Theologiai Tanszék 

Tanulmányi Füzetei 6. Debrecen. 1994. 

4. Fekete Károly: A temetési igehirdetés kérdései, A Gyakorlati Theologiai Tanszék Tanulmányi 

Füzetei 5. Debrecen. 1993. 

5. Fekete Károly (id.): Házasságkötési igehirdetésünk, in: A gyülekezetépítés szolgálatában. 

Nemzetközi Theologiai Könyv sorozat 47., Budapest. 2000, 92–103. 

6. Zsengellér József: Exegézis – igehirdetés – Ószövetség, in: THÉMA 1999/2-3, 38–51. 
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