Programfüzet 2003

Kedves Lelkipásztor Testvérem!
A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a
15/2001.XII.07. sz. határozatával elfogadta a lelkésztovábbképzés új
rendjét, 2002-ben ennek értelmében került sor a Lelkésztovábbképző
programok kiírására és megszervezésére a már ismertetett alapelvek mentén: a képzési kínálat hivatás-specifikus kialakítása, a részvétel
számonkérhetősége (kreditek alapján), előadók szakmai kompetenciák
alapján történő kiválasztása. Az intenzív (2-3 nap) szemináriumokon való
részvétel a lelkipásztori szolgálat első öt évében kötelezően ajánlott (legalább 1 szeminárium évente), azt követően pedig ajánlott. E mellett természetesen továbbképzésnek számít a posztgraduális tanfolyamokon,
vagy a doktori képzésben való részvétel.
A 2002-es év pozitív tapasztalata, a vártnál nagyobb érdeklődés és
jelentkezés, valamint a megtartott kurzusok pozitív hatása bizonyítja,
hogy van igény a gyülekezetek gyakorlati életét, a szolgálatok teológiai
meglapozását és az egyház közéleti szerepvállalását felölelő témák szakmai kibontására, megbeszélésére. Remélhetőleg az új típusú lelkésztovábbképzés rendje indíttatást ad a gyülekezeti tagok, munkatársak és
presbiterek képzésének megújítására, vagyis a felnőttképzés tartalmi és
strukturális alapjainak átgondolására. A tanulmányi napok és konferenciák szervezésének már eddigi igénye és tapasztalata is mutatja, hogy egyházunkban megérett a felismerés: mai és holnapi feladataink teljesítésére
tegnapi felkészültségünk nem kielégítő. Ehhez a konferenciák tartása
fontos - de kevés! Makkai Sándor 1947-ben mondott szavai, miszerint a
"konferenciázó egyházat" át kell alakítani szolgáló közösséggé, semmit
nem veszítettek időszerűségükből. A közös tanulás és egymás tapasztalataira való odafigyelés valójában elengedhetetlen lépés a jövő egyházának
szolgálatában. Éppen ezért szeretettel ajánljuk Szolgatársaink figyelmébe
a lelkésztovábbképzésben való részvételt a 2003-as évben is, Programfüzetünk alapján.

Dr. Bölcskei Gusztáv

Dr. Fazakas Sándor

Püspök

e.k. tanulmányi előadó

További információk a jelentkezési lapon
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Egyház - Teológia - Lelkipásztori gyakorlat

Kód: LT'03.1.
Cím:
Vezetők:

A Heidelbergi Káté helye a katechézisben

Günter Twardella
Dr. Bodó Sára
Időpont:
2003. június 11.
Helyszín:
Debrecen, Hittudományi Egyetem
Létszám:
Kreditszám:
2
Részvételi díj: 1.000
Tematika:
A DRHE Katechetikai Központja által szervezett Katechetikai napon Günter Twardella német lelkipásztor a Heidelbergi Káté tanításának és katechézisben való alkalmazásának lehetőségeiről tart előadást, az általa írt és magyarul is megjelent tankönyv alapján („És te miért neveztetel
keresztyénnek? Építő elemek a Heidelbergi Kátéhoz. Kolozsvár 2000). Mi a Heidelbergi Káté jelentősége a Európa egyházaiban, 440 évvel megjelenése után? A közös ebéddel egybekötött egy napos szemináriumon lelkészek mellett hitoktatók is részt vehetnek. Fordításról gondoskodunk.

Kód: LT'03. 2.
Cím:
Lelkipásztori családi hét
Vezető:
Dr. Szabó Andor
Időpont:
2003. június 16-20.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Tematika:
Kidolgozás alatt. A hagyományos lelkésztovábbképző megőrzése, családtagok bevonásával, szabadidő,
pihenés, beszélgetések biztosításával.
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Kód: LT'03.3.
Cím:

Huszár Gál és a magyar református
istentisztelet

Vezetők:

Dr. Fekete Csaba
Dr. Karasszon Dezső
Időpont:
2003. szeptember 7-10.
Helyszín:
Debrecen, Református Kollégium
Létszám:
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
A kurzus célja a Szenci Molnár Albert előtti
zsoltáréneklés, istentiszteleti-típusok, valamint szertartási és
gyülekezeti éneklés elméleti értékelése és gyakorlati bemutatása.
Kód: LT'03.4.
Cím:
Vezető:
Időpont:
Helyszín:
Létszám:
Kreditszám:
Részvételi díj:

Vezetői dilemmáim II.
Dr. Fruttus István Levente
2003. szeptember 15-17.
Berekfürdő, Megbékélés Háza
max. 12
5
5.000,-Ft

Tematika:
Parochiális lelkészek és intézményvezetők a mindennapi vezetői munkájukhoz, felmerült dilemmáik, problémáik megoldásához kapnak gyakorlati
támogatást, információt. A témák felölelik a vezetők tevékenységének teljes területét: tervezés, stratégiakészítés, szükséges erőforrások biztosítása, döntés és problémakezelés, munkatársak kiválasztása, hatékony kommunikáció stb. A kurzuson alkalmazott módszer: tréning4

szeminárium tapasztalatainak alkalmazása, elméleti alapok felvillantása, esetfeldolgozás, szupervízió.

Kód: LT'03. 5.
Cím:

Isten igazságosságának a kérdése
az Ószövetségben

Vezető:
Dr. Kustár Zoltán
Időpont:
2003. szeptember 22-24.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
15 fő
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
Az Ószövetség szinte valamennyi iratát áthatja az a meggyőződés, hogy a földi életben az igazak sorsának jól, míg a bűnösökének rosszul kell alakulnia. A Biblia
lapjain mégis zsoltárszerzők, történetírók, s képzett bölcselkedők kénytelenek szembesülni azzal, hogy a tapasztalati valóság mintha nem mindig igazolná ennek a hitvallásnak az
igazságát. A blokkszeminárium célja az, hogy az Ószövetség
válogatott perikópáinak exegézise révén megvizsgáljuk: a különböző korokban a különböző bibliai szerzők hogyan, miben
találták meg erre a látszólagos ellentmondásra a maguk - Istentől ihletett - válaszát.

Kód: LT'03. 6.
Cím:
Vezető:
Időpont:
Helyszín:
Létszám:

Gyászolók lelkigondozása
Dr. Bodó Sára
2003. szeptember 25-26.
Debrecen, Hittudományi Egyetem
max. 15 fő
5

Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
A gyász folyamatának lineáris és rendszerszemléletének ismertetése. A gyászolók jelenléte a gyülekezetben. A lelkigondozás lehetőségeinek és alapelemeinek
bemutatása.

Kód: LT'03. 7.
Cím:
Vezetők:

Kijelentés és értelmezés

Dr. Marjovszky Tibor
Dr. Hodossy-Takács Előd
Időpont:
2003. október 9-11.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
max. 20 fő
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
A szeminárium elsődleges célja, hogy szentírás-értelmezési problémák felvetésén és közös megbeszélésén keresztül segítse biblikus szemléletünk fejlődését. Néhány példa a vizsgálandó kérdések közül: Hogyan lehet egységben értelmezni Isten kijelentését? Hogyan lehet jelenre
vonatkoztatni a bibliai szöveget olcsó megoldások nélkül?
Hogyan lehet feloldani egymásnak látszólag ellentmondó bibliai szakaszok feszültségét? Milyen szerepet töltött be a kultusz az ószövetségi nép mindennapjaiban? Mi volt a prófétaság szerepe? Milyen írás-értelmezési példát nyújt számunkra
a rabbinus gondolkozás? Hogyan formálódnak és változnak
bibliai tradíciók (pl. pusztai vándorlás, honfoglalás, Dávid
alakja, stb.) az Ószövetségben és a kánonon kívül? A szeminárium sikere nagyban függ a résztvevők aktivitásától, az előadásokhoz és megbeszélésekhez önálló ill. csoportos munka
kapcsolódik.
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Kód: LT.'03.8.

Emlékezés és megbékélés
Cím:
Vezető:
Dr. Fazakas Sándor
Időpont:
2003. október 12-14.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
15
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
A múlttal és történelmi bűnökkel való szembesülés egyházi és társadalmi igénye a rendszerváltást követően újból előtérbe került. A tapasztalat viszont azt mutatja,
hogy a kérdés kezelését nem a józanság és a tárgyszerűség
határozza meg, hanem mindig az adott politikai (vagy egyházpolitikai?) érdekek. A kurzus során az emlékezés és
megbékélés, valamint a múlttal való szembenézés egyházi,
teológiai és etikai kritériumai kerülnek bemutatásra a reformátori megigazulástan fényében. Hogyan lehet az egyház a
megbocsátás és megbékélés fórumává? Hogyan viszonyul
egymáshoz a jogrend, a társadalmi igazságérzet és az Isten
ítéletéről és irgalmáról szóló keresztyén üzenet? Az ilyen
módon nyert teológiai tisztázódások segítenek tájékozódni
egy olyan világban, ahol a társadalmi, politikai és gazdasági
élet struktúrái újból megkövetelik áldozataikat.

Kód: LT.'03.9.
Cím:

Lelkigondozói szolgálat a szenvedélybeteg
és veszélyeztetett fiatalok között

Vezető:
Időpont:
Helyszín:
Létszám:
Kreditszám:

Ferenczi Zoltán
2003. október 16-18.
Berekfürdő, Megbékélés Háza
15-20 fő
5
7

Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
Elvi alapvetés: Szenvedélybetegség. Drog és
kábítószer. Viselkedési addikciók (Addikció az egyházban!
Egyház az addikcióban?) Gyógyulás - szabadulás – visszaesés. Lehetőségek meglátása: Gyülekezet - misszió – társadalom. A drogprobléma kulturális megközelítése. Tervezhető és hatékony programok. Munkatársak bevonása. Eredményes pályázatok. A lelkész és a gyülekezet szerepe és lehetőségei a szenvedélybetegségek gyógyításában vagy megelőzésében. Könyv- és CD bemutató. Módszer: előadás, csoportmunka, tréning-játékok.

Kód: LT'03.10.
Cím:

Hivatás és család

(Műhely lelkész-házaspároknak)
Dr. Komlósi Piroska
Dr. Hézser Gábor
Időpont:
2003. november 5-7.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
20
Kreditszám
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
Milyen megoldások segíthetnek a lelkészi hivatás és a családi élet harmonikusabb összehangolásában?
Tapasztalatcsere a lekészséggel járó speciális elvárások kezeléséről, a belső és külső elvárások dilemmáiról és a hatékonyabb megfelelésről. Kiscsoportos munkában keresünk alternatív, individuális megoldásokat.
Vezetők:
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Kód: LT.'03.11.
Cím:

Szakmaiság és személyesség a lelkészi
munkában (Kiégést megelőző készségfejlesztő tréning)

Vezető:

Dr. Hubainé Muzsnai Márta
Dr. Majsai Hideg Tünde
Időpont:
2003. november 6-8.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
max. 20 fő
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 5.000,-Ft
Tematika:
Mint a segítő foglalkozások legtöbbje, a lelkészi munka is igényli az odaadást és a személyességet. Megvalósítható-e ez egyáltalán? Megfelelhetünk-e a felénk irányuló elvárásoknak? Ha igen, melyeknek? A szakmaiaknak
inkább vagy a személyeseknek? Hol vagyunk elégedettebbek:
hivatásunkban inkább vagy magánéletünkben, családunkban?
Szakmai és személyes vágyaink és célkitűzéseink milyen viszonyban vannak egymással? Távol vagy közel? Egyensúlyban? Harcban vagy békében? Vajon hogyan látják mindezt
azok, akik között szolgálunk? S hogyan szeretteink?
Módszer: csoportmunka, kommunikációs gyakorlatok, helyzetjáték, video-technika. A kurzus közös szervezésben történik a MRE Doktorok Kollégiumának Pásztorálpszichológiai
Szekciójával.
Kód: LT'03. 12.
Cím:
Vezető:
Időpont:
Helyszín:
Létszám:
Kreditszám:
Részvételi díj:

Informatika az egyházban
Kodácsy Tamás
2003. november 27-28.
Debrecen, Hittudományi Egyetem
max. 15 fő
5
5.000,-Ft
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Tematika:
Ma már a számítástechnika nem csak a természettudományok és a matematikavilágában van jelen, hanem mindennapos eszközzé vált az egyházon belül is. A kurzus az alábbi témákhoz nyújt támpontokat: A szoftverek jogtiszta használata. Internet-csatlakozási lehetőségek. Gyülekezet a világhálón: honlap készítés. Etikai kérdések a világhálón, internet-függőség. Gyülekezeti adminisztráció segítése
számítógéppel. A teológiai munka segítése számítógéppel.

Kód: LT.'03.13.
Cím:
Egyházvezetés - egyházmanagement
Előadó:
Prof. Dr. Alfred Jäger (Bielefeld)
Időpont:
2003. december 5-6.
Helyszín:
Debrecen, Hittudományi Egyetem
Létszám:
Kreditszám
2
Részvételi díj: - szállás és étkezés önköltséges
Tematika:
Az egyház vezetésének (kibernetika) tudománya sokáig „mostohagyermek” volt nemcsak a közegyház
megítélésében, hanem a teológiai diszciplínák sorában is.
Schleiermacher definíciója szerint viszont „a keresztyén teológia azoknak a tudományos ismereteknek és szabályoknak
összességét jelenti, amelyek nélkül a keresztyén egyház vezetése elképzelhetetlen.” A cím alatt meghirdetett tudományos
szimpózium a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2003-ban beindított Egyházi Intézményvezetés szakirányú továbbképzéshez kapcsolódik, a képzés szakmai tudományos tanácsadójának, Dr. Alfred Jäger Bielefeld-i (Németország) professzornak a vezetésével. A képzésben részt
vevő hallgatókon túl e konferencia által lehetőséget kínálunk
nyújtani további érdeklődők számára, hogy meggyőződjenek
a tudományág és a képzés létjogosultságáról korunk egyházi
kihívásai közepette.
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JELENTKEZÉSI LAP1
Jelentkezés 2003. április 30-ig.
Név: _____________________________________________
Szolgálati hely (gyülekezet, intézmény): _________________
__________________________________________________
Lakcím:___________________________________________
Tel/fax:___________________________________________
E-mail:____________________________________________
Részt kívánok venni az alábbi szemináriumon:2
Kód: _________________
Cím:_______________________________________________
Időpont:_______________
&
Kelt: _________________
________________________
aláírás
1

A jelentkezés és további információk: DRHE, Dr. Fazakas Sándor, 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. - Tel/fax: 52/516-826; e-mail: fazakass@drhe.hu A programfüzet letölthető a DRHE honlapjáról: www. drhe.hu (Irattár >Lelkésztovábbképzés)
2
Több szemináriumon való részvétel esetén a nyomtatvány fénymásolható! Ilyen
esetben szemináriumonként kérjük kitölteni! Részvételi díj befizetése a helyszínen.
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