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Programfüzet 2008

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

A 2008-as továbbképző szemináriumok megszervezésénél is 
igyekeztünk figyelembe venni az eddigi tapasztalatokat, értékeléseket, 
illetve az érdeklődésre leginkább számot tartó témajavaslatokat. 
Reméljük, hogy a „Biblia évében” e kurzusok is bizonyságát adják 
annak, hogy a Szentírás üzenetének feltárása, valamint szóban és 
cselekedetek általi hirdetése nemcsak egy újabb hang lesz az amúgy 
is zajos közéletben, hanem nagy mértékben járul hozzá a mai ember 
életminőségének javításához.

2008-tól kezdődően már elektronikus formában is lehet 
jelentkezni, vagyis regisztrálni az egyes továbbképző tanfolyamokra a 
lelkésztovábbképzés honlapján, illetve a frissen elkészült elektronikus 
nyilvántartó rendszerében: www.lelkesztovabbkepzo.hu. E mellett 
természetesen a korábban kialakult jelentkezési gyakorlat is tovább 
él, a jelentkezési ív segítségével postai úton, faxon vagy e-mailen 
(tovabbk@drk.hu).

Minden évben visszatérő probléma a részvételi díj 
befizetésének rendje. A 2008-as évben is csak azoknak a 
jelentkezését van módunkban elfogadni, akik a részvételi 
díjat a számlán feltüntetett határidőn belül befizetik. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beérkezett jelentkezési 
lap után a gazdasági hivatal kipostázza a jelentkezőnek a 
számlát, amikor befizeti és a pénz megérkezik a hivatalhoz, 
attól számítva kerül regisztrálásra a jelentkező, s erről azonnal 
értesítjük. 

Az előadók nyomatékos kérése, hogy csak azok 
jelentkezzenek, akik végig részt tudnak venni a 
szemináriumokon. Tudjuk, hogy felgyorsult életünk egyik 
problémája az időbeosztás, de csak úgy lehet eredményes 
munkát folytatni, ha azt a 2-3 napot valóban erre szánja a 
jelentkező, s ezzel az előadót is megtiszteli. Amennyiben 
valaki mégis akadályoztatva lenne a részvételben, a 
szeminárium megkezdése előtt legalább tíz nappal írásban 
lemondhatja. Aki azonban elmulasztja lemondani részvételét 
a megadott határidőn belül, annak nem áll módunkban a 
költséget visszatéríteni.

Mint köztudott, a Zsinat döntött (XII./12. ülésszak) a 
lelkésztovábbképzés szervezett rendszerének bevezetéséről 
2009. szeptember 1. hatállyal. A bevezetésre kerülő, kötelező 
lelkésztovábbképzés rendjébe a tiszántúli továbbképzések keretében 
látogatott kurzusok beszámítanak, a kreditek pedig az új rend szerint 
konvertálásra kerülnek. Hisszük azonban, hogy az adminisztratív 
eljáráson és kötelezettségen túlmenően ebben a tanulmányi évben 
is sikerült érdeklődésre számot tartó tanfolyamokat ajánlani a 
Kollegáink részére, a szolgálat jobb betöltése érdekében.

Debrecen, 2008. február 3.         

  Dr. Fazakas Sándor 
/Továbbképző Intézet vezetője/
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

A konferencia további részletes programja megtekinthető a  
www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon.

Egyház – Teológia – Lelkipásztori gyakorlat

Kulturális örökségvédelmi konferencia

„Őrizzük tehát, gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ez által 
is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő.” (Ipolyi Arnold)   

Kapcsolattartó: dr. Bagdány Judit  
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)

Időpont: 2007. április 22. és 29.

Helyszín: Debreceni Református Kollégium

Kredit: 2  
A kreditpont szerzés feltétele a regisztráció és mindkét 
napon való részvétel!

Regisztrációs díj: 2.000 Ft/fő
 

 
      Az egyházi műemlékek és műtárgyak nagy száma, magas 
művészeti kvalitása két irányban is kötelezettségeket ró a mindenkori 
ember számára. A tulajdonosra hárul annak  kötelessége, hogy 
megőrizze, jó karban tartsa azokat a művészi alkotásokat, melyek 
túlélték történelmünk pusztító viharait; az állami szervekre, a magyar 
kulturális örökségvédelemre, hogy segítse, irányítsa ezen értékek 
megmentését, bemutatását, átörökítésüket a következő generációk 
számára.

Ezek a feladatok nem könnyű terheket vonnak maguk után, s 
ezt igazán azok a lelkészek „érzik a bőrükön”, akiknek a gyülekezet 
mindennapi gondjain túl egy értékes épület rendben tartásáról is 
gondoskodniuk kell. A konferenciára érkező, több éves/évtizedes 
tapasztalattal rendelkező szakemberek elsősorban gyakorlati 
kérdésekre igyekeznek majd választ adni, mint például az épületek, 
faelemek jellemző károsodásai; utólagos szigetelés; orgonák, 
harangok, klenódiumok sérülései, védelme.

 
 Kód:

LT’08.1.



Kód:  
LT’08.3.
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Palesztina és a Messiás várása

Előadók: Dr. Marjovszky Tibor egyetemi docens 
Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docens

Időpont: 2008. május 25-27.  
(vasárnap estétől kedd délig)

Helyszín: Debreceni Református  
Hittudományi Egyetem

Csoportlétszám: 20 fő

Kredit: 5  
A kredit szerzés feltétele a részvételi díj  
befizetése és a teljes idő alatti részvétel!

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő
 

A szeminárium célja bevezetni a résztvevőket a legfontosabb 
zsidó irányzatok gondolkodásába, történetébe. Célunk a háttér-
feltárás, Jézus tevékenységének, igehirdetésének, működésének 
bemutatása a kortárs zsidó világon keresztül. A vizsgált korszak 
az ún. kora-római kor, ez idő alatt jelentősen átalakul Palesztina 
politikailag, gazdaságilag, társadalmilag egyaránt. Nem csupán maga 
a Szentély pusztul el, egy vallástörténeti korszak ér mindenestül 
véget, és új időszámítás kezdődik el. Szó lesz Nagy Heródesről és 
utódairól, helytartókról, az evangéliumok hátteréről, tanítványságról 
és követésről. 

 
 
 
 

A kurzus az elmúlt évben tartott szeminárium folytatása,  
de természetesen nem csak a tavalyi résztvevőket várjuk!

Lelkipásztori családi hét

Időpont: 2008. június 16-20.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Részvételi díj: a helyszínen fizetendő

 
 

A jelentkezési lapokat  közvetlenül   
a Megbékélés Házába kérjük küldeni!

Kód: 
LT’08.2.
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

A tanulás szabadsága – a hitoktatásban?

Előadó: Dr. Bodó Sára  egyetemi docens

Időpont: 2008. szeptember 11-12.

Helyszín: Debreceni Református  
Hittudományi Egyetem

Csoportlétszám: 10-15 fő

Kredit: 5  
A kredit szerzés feltétele a részvételi díj  
befizetése és a teljes idő alatti részvétel!

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő
 

Az iskola válságban van – társadalmilag és funkcionálisan 
egyaránt. Nemzetközi vizsgálati eredmények szerint általánosságban 
és bizonyos részterületeken nem elég hatékony, nem kínál életszerű 
kompetenciákat. A hitoktatás jelentős mértékben kötődik az 
iskola világához, célrendszerében, formai kereteiben igyekszik 
alkalmazkodni hozzá. 

A továbbképzésen úgy állítunk össze helyi hitoktatási tanterv-, 
és programvázlatokat, hogy azokban nagyobb teret kapjon a tanulás 
szabadságának és a hatékonyabb motivációnak a lehetősége. 

 
 
 

Kérem a résztvevőket, hogy az új tanévre összeállított 
 programterveiket hozzák magukkal!

Egyház – egyházkormányzás – teológia
 

Lelkészi fórum a Nagytemplomban* 

Értékel és  
kérdésekre válaszol: Dr. Bölcskei Gusztáv püspök

A beszélgetést
vezeti: Dr. Fazakas Sándor rektor

Időpont: 2008. szeptember 13. d.e. 10.00 óra

Helyszín: Debrecen, Református Nagytemplom

Ebédről mindenki maga gondoskodik, aki 
a kollégium Tápintézetében szeretne ebédet 
kapni rendelését leadhatja  szeptember 10-ig a 
Kollégiumi Titkárságon titkar@drk.hu; vagy 
52/��8-��2. 

Részvételi díj: nincs

 
* A helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kód:  
LT’08.5.

Kód: 
 LT’08.4.
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Az egyházvezetés, illetve kormányzás (kybernésis, gubernatio 
ecclesiae) az újszövetségi kegyelmi ajándékokról szóló tanítás és a 
reformátori tisztségértelmezés kiemelt témája volt. Ez értelemszerűen 
feltételezte a tanítás és a vezetés, a teológiai kompetencia és az 
egyházkormányzás összhangját. Sajnos a történelem során a fogalom 
értelmezése leszűkült az egyház puszta adminisztrálásának ügyévé. 
A megváltozott és szüntelenül változó társadalmi kontextusban 
újból elengedhetetlen a kérdés tisztázása, hiszen a keresztyén egyház 
az Evangélium szóban és cselekedetek általi hirdetésével, valamint 
tanításának aktuális megfogalmazásával kénytelen bizonyítani: mit 
jelent itt és most egyházként élni és a keresztyén reménységről számot 
adni. Mindez döntéseket, tudatos egyházkormányzati döntéseket tesz 
szükségessé!

A fórum során - a fentiek értelmében - az egyházkerület püspöke 
értékeli az egyházkerület (és a Magyarországi Református Egyház) 
elmúlt ciklus idején megtett útját és ismerteti jövőre vonatkozó 
elképzeléseit a következő témák összefüggésében: lelkipásztori 
egzisztencia, gyülekezetek anyagi és lelki helyzete, egyházi 
gazdálkodás, diakónia és oktatás, lelkészképzés és munkatársképzés, 
társadalompolitikai szerepvállalás, nemzetközi kapcsolatok stb.

 

Előadók: Dr. Szabó Csaba docens,  
DE Pszichológiai Intézet 
Csoma Judit lelkipásztor

Időpont: 2008. szeptember 21-23.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 15-20 fő

Kredit: 5  
A kredit szerzés feltétele a részvételi díj  
befizetése és a teljes idő alatti részvétel!

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő

Természetesen és szívesen magunkra vesszük egymás terhét, 
mások gondjait, részt veszünk kisebb, nagyobb életkérdéseik 
átgondolásában, és észre sem vesszük, hogy még akkor is feladatként 
hordozzuk magunkban ezeket, mikor azon már a másik ember 
túljutott. 

Ezen a továbbképzésen arra hívjuk a jelentkezőket, hogy elméleti 
háttér, saját tapasztalat és a közös gondolkodás eredményeként 
ismerjünk meg olyan utakat, lehetőségeket, amivel megerősíthetjük 
mind magunk, mind mások lelki egyensúlyát. 

Ez alatt a rövid idő alatt nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 

Kód: 
LT’08.6.

„Egymás terhét hordozzátok”… de hogyan 
Uram, mikor bőven van nekem is?
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mindenkinek legyen ideje - ha rövid is -  önmagára. A képzéseket 
rövid áhítattal kezdjük és zárjuk. Fontosnak tartjuk az egymással 
való beszélgetés lehetőségét, továbbá a teológiai, lelkigondozói 
szakirodalom ide vonatkozó részeivel való ismerkedést. 

 
 

Amennyiben igény lesz rá, a csoportnak lehetősége nyílik a 
közös továbblépésre, a tanulás folytatásra.

Gyülekezeti életünk tapasztalata szerint olyan mértékű változáson 
ment át a konfirmációi oktatásban részesülő nemzedék, s változott a 
bennünket körülvevő világ, amely újabb és újabb kihívás elé állítja a 
gyülekezetet, s a fiatalok felkészítésével foglalkozó lelkipásztort. Ezek 
a kihívások gyakran azonnali válaszokat kérnek a lelkipásztoroktól. 
 
 

Hol a helye, mi a jelentősége a református konfirmációs 
gyakorlatunknak a gyülekezetépítésben? 
Kinek a felelőssége a konfirmációi felkészítés, milyen 
szerepe van a gyülekezeti közösségnek, a fiatalok mögött 
álló családoknak a felkészítés idején?  
Mi a helyes? A konfirmáció értelmezése, a járható utak a 
jelen gyakorlatunk figyelembe vételével.  
Mi a jelentősége, haszna jelen konfirmációs gyakorlatunknak?  
 

 
Ezekre és a lelkipásztori munka során  

felvetődő kérdésekre keressük a válaszokat a kurzus során.

–

–

–

–

Kód: 
 LT’08.7.

Előadó: Dr. Gaál Sándor egyetemi docens

Időpont: 2008. október. 5-7. 

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 10-15 fő

Kredit: 5  
A kredit szerzés feltétele a részvételi díj  
befizetése és a teljes idő alatti részvétel!

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő

A gyülekezetépítés aktuális kérdései 4.
 A konfirmáció
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A lelkipásztor gyásza
Kód: 
LT’08.8.

Előadó: Dr. Bodó Sára egyetemi docens

Időpont: 2008. október 12 - 14.  
(vasárnap estétől kedd délig)

Helyszín: Debreceni Református   
Hittudományi Egyetem

Csoportlétszám: 10-12 fő

Kredit: 5  
A kredit szerzés feltétele a részvételi díj  
befizetése és a teljes idő alatti részvétel!

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő

A lelkipásztor többszörösen terhelődik a gyász valóságával. 
Lehetnek olyan temetési szolgálatai, amelyek személyesen érintik őt 
is vagy azért, mert a gyülekezet egyik hűséges tagját kell temetnie, 
vagy azért, mert különlegesen nehéz haláleset után kell a vigasztalás 
igéit hirdetnie. Hogyan lehet az egymást követő temetéseken újra 
és újra szembesülni az egyéni és közösségi gyászokkal? Milyen 
védekezései lehetnek a lelkipásztornak? Hogyan vállalja fel saját 
gyászait úgy, hogy a gyülekezet pásztoraként az egész közösséget 
tudja támogatni? Milyen segítséget tud nyújtani a teljes gyülekezetet 
érintő gyászokban? 

 
 

A kurzus elsősorban elméleti oldalról közelíti meg a feltett 
kérdéseket, de a válaszkeresések folyamatában lehetőség lesz 

az egyéni gondok megbeszélésére is.

„Subsistit in…”?  - Egyház és ökumené a mai 
Római Katolikus Egyházban Kód: 

LT’08.9.

Előadó: Gonda László egyetemi adjunktus

Időpont: 2008. november 2-4.  
(vasárnap estétől kedd délig)

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 20-25 fő

Kredit: 5  
A kredit szerzés feltétele a részvételi díj  
befizetése és a teljes idő alatti részvétel!

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő
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A Hittani Kongregáció 2007. július 10-én rövid iratot tett közzé a 
katolikus hívek egyházértelmezését segítendő. A szövegben használt 
megfogalmazások újra az érdeklődés középpontjába állították a 
Római Katolikus Egyháznak az ökumenéhez fűződő viszonyát és 
ekkléziológiai felfogásának értelmezését. 

A lelkésztovábbképző tanfolyam keretében megvizsgáljuk, és 
református szemmel értékeljük a Katolikus Egyháznak az ökumenikus 
együttműködést megalapozó jelentősebb dokumentumait annak 
érdekében, hogy az együttműködéssel kapcsolatos konkrét, eseti 
döntéseink megalapozott ismereteken nyugodjanak. 

Vizsgálandó dokumentumok:  
II. Vatikáni Zsinat dokumentumai – Lumen Gentium, 
Unitatis Redintegratio
Ecclesiam suam (1964.) 
Ut unum sint (1995.)
Közös nyilatkozat a megigazulásról (1999.) 
Dominus Iesus (2000.) 
„Válaszok az Egyházról szóló tanítás néhány szempontjával 
kapcsolatban feltett kérdésekre” (2007)

–

–
–
–
–
–

Öngyilkosság – önmegváltás vagy  
fölösleges halál?

Lépések az etikától a lelkigondozásig és az igehirdetésig 

Kód: 
 LT’08.10.

Előadók: Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár
Dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológus

Időpont: 2008. november 9-11.  
(vasárnap estétől kedd délig)

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 15-20 fő

Kredit: 5  
A kredit szerzés feltétele a részvételi díj  
befizetése és a teljes idő alatti részvétel!

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő

Magyarország hosszú ideje vezeti az öngyilkossági statisztikát, a 
lelkipásztor pedig komplex módon szembesül a jelenséggel a gyüle-
kezeti gyakorlat során. Milyen lehetősége van a prevencióra, mit 
tegyünk és mit mondjunk, ha az öngyilkosság befejezett tény, hogyan 
viszonyuljunk a hozzátartozókhoz és hogyan prédikáljunk a temetési 
istentiszteleten? Meddig tart az emberi autonómia, hol a „Ne ölj!” 
parancsolat határa, és miért üresedik ki az élet értékéről szóló hitval-
lás? A továbbképző szeminárium során a szociális, kulturális és lelki 
jellegű kiváltó tényezők számbavételén túl együtt kívánjuk bejárni 
az utat a teológiai-etikai alapvetéstől a lelkigondozói gyakorlatig, az 
életről és halálról szóló bibliai tanítástól az igehirdetés lehetőségéig. 



�

Programfüzet 2008

A lelkésztovábbképző tanfolyamok résztvevőinek kérésére meghir-
detett kurzus nemcsak konkrét segítséget kíván nyújtani a lelkészi 
gyakorlathoz a kérdés kapcsán, de a teológiai elmélet és a gyakorlat 
egymásra utaltságát is bizonyítani kívánja.

A református dogmatika viszonya más 
világvallások tanításaihoz Kód: 

LT’08.11.

Előadó: Dr. Kovács Ábrahám egyetemi 
adjunktus

Időpont: 2008. november 24-26.  
(hétfő estétől szerda délig)

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 20-25 fő

Kredit: 5  
A kredit szerzés feltétele a részvételi díj  
befizetése és a teljes idő alatti részvétel!

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő

 A továbbképzés célja, hogy a gyülekezetek környezetében 
egyre erőteljesebben megjelenő világvallásokhoz való keresztyén 
viszonyulás formáit megismertesse, valamint a saját hitünk és a 
másik vallás alapvető tanításai között levő különbségeket, vagy 
párhuzamokat bemutassa.

A keresztyén egyház keresi, hogyan adja tovább hatékonyan 
a Jézus Krisztus feltámadásáról szóló evangéliumot a mai 
sokszínű, szekularizált világban. Eközben megjelennek a 
világvallások missziót végző irányzatai is, akik esetenként 
nemcsak a gyülekezeteink szorosabb vagy tágabb társadalmi 
környezetét érik el, hanem sokszor gyülekezeti tagjainkat is. A 
lelkipásztoroknak felelősségteljesen, alapos hitbeli, dogmatikai 
ismeretek alapján kell viszonyulniuk a világvallások képviselőihez. 

Ehhez fontos egyrészt a saját hitvallásaink behatóbb ismerete.
Másrészt igen fontos a világvallások tanításainak minimális 
ismeretei, amely lelkész generációk számára kimaradt a teológiai 
oktatásból.
A képzés segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a tárgyi 
ismereteket milyen módon ültessük át a gyakorlatba (A hol, 
mikor, hogyan kérdésekre keresi a választ).  

 
Az előadásokat közös megbeszélések követik.  

Fontos lesz az előre kiadott anyagok alapján való egy-egy 
témakörhöz kapcsolódó beszélgetés.  

Az olvasmányok a jelenlegi egyházi helyzetet figyelembe véve 
vannak kiválogatva.

A.
B.

C.
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

A cigánymisszió elmélete és gyakorlata a XXI. 
század elejénKód: 

 LT’08.12.

Előadó: Dr. Hadházy Antal lelkipásztor

Időpont: 2008. december 7-9.  
(vasárnap estétől kedd délig)

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 15-20 fő

Kredit: 5  
A kredit szerzés feltétele a részvételi díj  
befizetése és a teljes idő alatti részvétel!

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő

I. A  cigányok helyzete  a mai magyar társadalomban és az  
egyházakban.  

II. Missziótörténeti bevezetés különös tekintettel a 
cigánymisszióra : 

Elméleti  alapok
A gyakorlat  és az elmélet összefüggései
Eredmények – eredménytelenség  

III. A  cigánymisszió célcsoportjai:
Nem-cigány  társadalmi (politikai gazdasági, stb.)  
vezetők
Nem-cigány  gyülekezeti  tagok 
Cigányok   

IV. A  cigánymisszió végzésének  célkitűzései
Asszimiláció?
Integráció?
Önvédelem?
Üdvözítés?    

V. A  cigánymisszió hogyanja
Felkészülés:  elméleti és gyakorlati probléma-
megismerés
A  célcsoport  megszólítása
A folyamatos kommunikáció  lehetőségei és korlátai 

VI. A cigánymisszió  várható eredményei

1.
2.
3.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
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 Jelentkezés 2008. március 20-ig!

 

 

 

 

 

 

Jelentkezés és további információk:  
DRHE, Dr. Fazakas Sándor, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel/fax: 
52/516-826; e-mail: fazakas.zsuzsa@freemail.hu; tovabbk@drk.hu. 
A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető a Továbbkép-
ző Intézet honlapjáról: www.lelkesztovabbkepzo.hu 
 
 
Részt kívánok venni az alábbi szemináriumon:  

Kód: 

Időpontja:

A program címe:

Kelt: ..................................... 
 
   .............................................. 
     aláírás

Több szemináriumra való jelentkezés esetén a nyomtatvány 
fénymásolható! Ilyen esetben szemináriumonként kérjük kitölteni!  
Jelentkezni lehet elektronikus formában is, a kitöltött  
jelentkezési lap E-mailben való elküldésével vagy a honlapon 
történő regisztrálással.

Név:

Szolgálati hely :

Egyházmegye:

Lakcím:

Tel/fax:

E-mail:

A számlát a 
következő névre és 
címre kérem:





Igazság és Élet
címen lelkipásztori folyóirat indult 2007-ben!

A Debreceni Lelkésztovábbképző Intézet gondozásában 
háromhavi rendszerességgel megjelenő szakfolyóirat

igehirdetési vázlatokkal (exegetikai és teológiai 
megfontolások,   szemléltető anyagok, ötletek)
kazuáliákkal
gyermek-istentisztelet és ifjúsági bibliaórák tartásához 
szükséges anyagokkal
az egyház aktuális helyzetéről szóló cikkekkel, 
állásfoglalásokkal kívánja segíteni a gyakorlati 
lelkipásztori munkát és az igehirdetésekre való 
felkészülést. 

Szerzők: teológiai tanárok, gyakorló lelkészek, 
doktoranduszok.

Aktuális – igényes – kompetens!

Az „Igazság és Élet” pozitív fogadtatása – határon innen 
és túl, protestáns testvéregyházakban  –, a megrendelők 
visszajelzései azt igazolják, hogy van igény olyan 
kiadvány szerkesztése és megjelentetése iránt, amely 
a vasárnapi igehirdetésekre való felkészüléshez, 
illetve a kazuális szolgálatok végzéséhez, gyermek-
istentiszteletek vagy ifjúsági bibliaórák megtartásához 
nyújt elméleti és gyakorlati segítséget. 1935-ben Vasady 
Béla és Révész Imre „Igazság és Élet” címmel már indított 
folyóiratot lelkipásztorok, vallástanárok, segédlelkészek 
és teológusok számára azzal a szándékkal, hogy a 
heti rendszeres felkészülés segítésén túl a lelkészek 
szolgálata elkerülje az „egyoldalú elméletiség” és az 
„elvtelen ötletszerű gyakorlatiság” kísértésének való 
engedést.
Az „Igazság és Élet” megrendelhető – már elektronikus 
változatban, online folyóiratként is!

 
További részletes információ  

a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon, 
 e-mailen (tovabbk@drk.hu) vagy  

a 52/516-826 telefonszámon.

–

–
–

–

Új kiadványunk:



R
e
fo

rm
átus

Továbbképzo Int
éz
et

D
e
b
re

c
e
n

2002

Jelentkezés és további információk:  
DRHE, Dr. Fazakas Sándor 

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  
Tel/fax: 52/516-826;  

e-mail: fazakas.zsuzsa@freemail.hu; tovabbk@drk.hu. 
 

A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető 
 a Továbbképző Intézet honlapjáról:  

www.lelkesztovabbkepzo.hu


