
 

Tantárgy neve:  
Gyakorlati bibliamagyarázat [1,2,3] Kód: G017, 

G018, G019 
Kreditszáma:  

1,1,1 Tantárgy angol neve: PracticalInterpretation of 
the Bible[1,2,3] 

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

A számonkérés módja: gyj.,gyj., gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 8, 9, 10 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):G014Homiletika 

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

A gyakorlati bibliamagyarázat 1-2-3 tantárgy három félév során elméleti és gyakorlati 
felkészítést ad az igehirdetői munka kompetens végzéséhez. Egyrészt azért, hogy a 
hallgatók ismerjék meg és gyakorolják az ószövetségi textusok alapján történő készülést az 
igehirdetésre, másrészt azért, hogy a hallgatók ismerjék meg és gyakorolják a kazuális 
igehirdetés elvi és gyakorlati kérdéseit, illetve ismerjék meg a keresztelés, esketés és 
temetés alkalmával mondandó igehirdetések homiletikumát. 
Témák: 
Exegézis és Ószövetségi igehirdetés; Buktatók az Ószövetséggel foglalkozás közben; Az 
ószövetségi igehirdetés és a krisztológia; Elvi megfontolások a textus-típusokkal 
kapcsolatban és vázlatok készítése: a történeti textusok prédikálása, a typológikus-
szimbólikus textusok prédikálása, a messiási ígéreteket tartalmazó textusok prédikálása, a 
zsoltárok és a lírikus textusok prédikálása, igehirdetés a bölcsességirodalom alapján, a 
prófétai textusok, az apokaliptikus textusok prédikálása.  
 
Kötelező gyakorlat: 
A gyakorlati jegy megszerzéséhez kötelező 2 igehirdetés beadása. A prédikációkat a 7 ósz-i 
textustípusból a tanár választása alapján megadott 2 textus-típusból kell írni! 
 
A kazuális igehirdetés kérdéseiről általában.  
A keresztelési igehirdetés szituációja; A keresztséggel kapcsolatos tanítás az 
igehirdetésben, katechézisben és pasztorációban; A János keresztsége és a keresztyén 
keresztség; A keresztség sákramentumának dogmatikuma; A gyermekkeresztség; A 
keresztelési igehirdetés homiletikuma; Keresztelési vázlatok az ünnepkörökhöz kötődő 
időszakban, a nem ünnepkörhöz kötődően és a felnőttkeresztség alkalmával. 
A házasság és a család kérdései a gyülekezeti igehirdetésben. A jegyesoktatás jelentősége; 
A házasságkötés alkalmának teológiája; Az esketési igehirdetés homiletikuma; A 
házasságkötési igehirdetés formai kérdései; A házasságkötési igehirdetés buktatói és a 
belőlük adódó tanulság.  
A halál és a feltámadás kérdései a filozófiában és a teológiában. Dogmatikai és 
eszkathológiai tisztázódás: a./ Hiszem a test feltámadását b./ és az örök életet. Temetés 
bejelentés, adatfelvétel, beszélgetés, az értesülések mérlegelése, textusválasztás; A temetési 
igehirdetés homiletikuma; A temetés menete; Elvi megfontolások és vázlatok különböző 
halálesetek alkalmával: gyermek-temetés, öngyilkos temetése, tragikus körülmények között 
elhunytak temetése, hitben éltek temetése, templomba nem járó ember temetése. 
A gyakorlati jegyhez beadandó:  



- 2 db keresztelési igehirdetés (1 db ünnepkörhöz kötődő, 1 db nem ünnepkörhöz 
kötődő). 

− 2 db esketési igehirdetés a figyelembe vett házasulandók (fiktív) adatainak 
feltüntetésével. 

− 2 db temetési igehirdetés a figyelembe vett (fiktív) kázus rövid leírásával. 
 

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

− CHRISTIAN GRETHLEIN: Grundinformation Kasualien. UTB 2919. Vandenhoeck-
Ruprecht. Göttingen. 2007. ISBN 978-3-525-03620-4  

− CZEGLÉDY S.: Az Ószövetség és igehirdetésünk. Theol. Szemle 1943/3. 163-176. 
− FEKETE KÁROLY (ID.): A keresztelési igehirdetés kérdései. A Gyakorlati Theologiai 

Tanszék Tanulmányi Füzetei 6. Debrecen. 1994. 
− FEKETE KÁROLY: A temetési igehirdetés kérdései. A Gyakorlati Theologiai Tanszék 

Tanulmányi Füzetei 5. Debrecen. 1993. 
− FEKETE KÁROLY (ID.): Házasságkötési igehirdetésünk. In: A gyülekezetépítés 

szolgálatában. Nemzetközi Theologiai Könyv sorozat 47. Bp. 2000. 92-103. 
− Hirdesd az Igét. Igehirdetők kézikönyve. Budapest. 1980.  
− THEOPHIL MÜLLER: Konfirmation – Hochzeit – Taufe– Bestattung. Sinn und 

Aufgabe der Kasualgottesdienste. Kohlhammer. 1988. 
− PÁKOZDY LÁSZLÓ MÁRTON: Az Ótestamentum magyarázatának alapkérdéseiről. 

Csikesz Emlékkönyvek 4. Debrecen 1942. 194-216. 
− NAGY ISTVÁN: A kazuáliákhomiletikuma. Nagykőrös, 2004.  
− PREUSS, H.D.: Das Alte Testamentinchristlicher Predigt. Kohlhammer. 1984. 
− THOMAS RÖMER: Bölcsesség az Ószövetségben. Tillinger P. kiadása. Bp. 1994. 
− SEFCSIK ZOLTÁN: Kazuális szolgálatok. In: Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítő 

lelkész. Luther Kiadó Bp. 2010. 165- 178. ISBN 978-963-9979-10-9 
− SZARKA MIKLÓS: Házasságra felkészítő beszélgetések. Kálvin Kiadó. Bp. 2012. 

ISBN 978-963-558-202-0 
− ZSENGELLÉR JÓZSEF: Exegézis – igehirdetés – Ószövetség. THÉMA 1999/2-3. 38-

51. 
 

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

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak(név, beosztás, tud. fokozat): Dr. 
Fekete Károly, egyetemi tanár, PhD, dr. habil. 

 


