
Tantárgy neve: Homiletika [1, 2] Kód: G014, 
G015 Kreditszáma: 3,2 

Tantárgy angol neve: Homiletics [1, 2] 

A tanóra típusa: ea., ea. és száma: 2, 2 

A számonkérés módja: koll., koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5., 6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): G014: B040 Exegetikai módszertan, R012-A 
Teológiai enciklopédia, G010 Bevezetés a gyakorlati teológiába 
G015: B040 Exegetikai módszertan, G020 Liturgika 1, R011-A Hitvallásismeret 1 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

A Homiletika 1. kurzus a lelkész szakos hallgatók egyik legfontosabb feladatára, az 
igehirdetés elkészítésére készít fel, tehát a praktikus homiletikával foglalkozik, amelynek 
keretében megismerik a hallgatók a prédikáció készítésének szabályait és a felkészülés 
folyamatát. Tematika: A homiletika neve, fogalma, feladata; Az igehirdetés fontossága; 
A különböző prédikáció szemléletek bemutatása; A kérügma megtalálása és útja az 
átadásig: a textus szükségessége, az exegézis, a meditáció, a prédikáció formája, 
tagolása, szerkezete, a prédikáció nyelvezete, leírása, elmondása, kiértékelése. 
A Homiletika 2. kurzus az igehirdetés teológiai összefüggéseinek megismertetését 
célozza meg, valamint a különböző gyülekezeti alkalmak homiletikumát mutatja be és 
áttekinti az igehirdetés történetét. Tematika: Az igehirdetés teológiai összefüggései - Az 
igehirdetés csoda és emberi alkotás; Prédikáció és Kijelentés; Prédikáció és Szentírás; 
Prédikáció és sákramentum; Prédikáció és istentisztelet; Az igehirdetés 
gyülekezetszerűsége; Prédikáció és Szentlélek; Az igehirdető személye; Igehirdetés és 
retorika; Igehirdetés és kommunikáció; Igehirdetés és anyanyelv; Igehirdetés a 
médiákban; Az igehirdetés lelkigondozói aspektusa; A különböző alkalmak 
homiletikuma: a nagyünnepi prédikálás, igehirdetés a sákramentumok kiszolgáltatásánál 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  

Kötelező olvasmány a Homiletika 1. kurzushoz:  
Nagy István (szerk.): Szemelvények a keresztyén prédikáció történetéből. Károli 
Egyetemi Kiadó, Bp. 2009. ISBN 978-963-9808-19-5 
 
Kötelező olvasmány a Homiletika 2. kurzushoz:  
- H. Chr. Piper: Prédikáció elemzések c. műve 
 
Irodalom: 
- R. Bohren: Predigtlehre. Ch. Kaiser 1971. 
- H. W. Dannowski: Kompendium der Predigtlehre. Gütersloh 1990. (Második kiadás) 
- Fekete Károly: Homiletika. A Gyakorlati Theologiai Tanszék Tanulmányi Füzetei 3. 
Debrecen 1993. 
- Hanula Gergely (szerk.): Logos tés akoés. Az ige megszólalása és megszólaltatása. 
PRTA Pápa 2012. ISBN 978-963-9779-16-7 
- Nagy István: Homiletika, Budapest, 2006  
- Nagy István: Hogyan készüljünk a prédikációra?, Nagykőrös, 2004.  
- Pásztor János: Homiletika. Debrecen 1986. 
- Szabó Lajos (szerk.): Homiletika ökumenikus palettán. Luther Kiadó Bp. 2013. ISBN 



978-963-380-024-9  
- R. Zerfass: Nevedet hirdetem. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Fekete Károly, egyetemi tanár, 
PhD, dr.habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): - 
 

 


