
Az ismeretkör: A gyülekezet szolgálata 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 11 

Tantárgyai: 1) Evangelisztika és missziológia 2) Bevezetés a homiletikába 3) 

Homiletikai gyakorlat 4) Liturgika 

 

Tantárgy neve: Bevezetés a homiletikába (T413) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 100 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. és óraszáma: 24 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja: koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 9. félév 

Előtanulmányi feltételek: A gyakorlati teológia elmélete I. és II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a prédikáció készítés alapvető ismereteit, a textus kiválasztás módját, az 

eredeti szentírási szöveg önálló egzegézisének jelentőségét. Tisztába legyenek az alapvető hermeneutikai 

szabályokkal, a különböző liturgiai alkalmak igehirdetési sajátosságaival.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Nagy István: Homiletika, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 

Fekete Károly: Homiletika. Református Teológiai Akadémia: gyakorlati teológiai tanszékének 

tanulmányi füzetei 3. Debrecen, 1993. 

Robinson: Igehirdetés igei módon Budapest, 2002. KIA [ISBN: 9789639390911] 

Frank A. Thomas: How to Preach a Dangerous Sermon. Nashville, 2018. Abingdon Press  

[ISBN 1501856839, 9781501856839] 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: 

- Tisztában van a bibliai szöveg értelmezésének a dilemmáival. 

- Tájékozott a nyugati kereszténység dogmatikájának a legfontosabb kérdésköreiben.  

- Jártas a gyakorlati teológia különböző ágait megalapozó elméletek világában 

Képesség: 

- Képes tudományos teológiai ismeretek átadására, hatékony kommunikációjára, mind szakmai 

környezetben, mind a közélet szélesebb köreiben. 

Attitűd: 

- Igyekszik kiművelni a képességeit, és megismerni, munkája során számon tartani a határait. 

Autonómia és felelősség: 

- Munkájáért kész személyes felelősséget vállalni.  

- Teológiai meggyőződése kialakítása során igényt tart mások – kritikus – reflexiójára, érett 

meggyőződését pedig kész széles kör előtt is képviselni. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Iványi Gábor 

https://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frank+Anthony+Thomas%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): 

 
  



 


