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Programfüzet 2016

Kedves Kollegák!

A lelkésztovábbképző tanfolyam sajátos légkört teremt: (1) lehetővé 
teszi, hogy visszatekintsünk a szolgálat terén megtett útra, és teoló-
giailag értékeljük tapasztalatainkat. Lehet, hogy megbizonyosodunk 
arról, hogy helyesen mértük fel a körülményeket és egy helyzetben 
jól döntöttünk – vagy éppen rádöbbenünk, a lelkésztársak is hasonló 
nehézségekkel küzdenek, esetleg ugyanazokat a hibákat követték el. 
(2) Másodszor a lelkésztovábbképzés programjainak interaktív jellege 
segít felfedezni és kifejleszteni azokat az erősségeinket, amelyek bir-
tokában felfedezzük: mely szolgálati területen érezzük igazán ottho-
nosan magunkat, hol vannak pozitív visszajelzéseink, mely területen 
döbbenünk rá teológiai felkészültségünk sajátos voltára? (3) Végül 
bátorítást adnak kompetenciáink bővítéséhez, speciális megoldások 
kipróbálására, új módszerek begyakorlására. Vagyis, a lelkésztovább-
képző tanfolyamok azt a célt szolgálják, hogy motiváltan és inspirál-
tan térjünk vissza gyülekezeteinkbe, és legyünk képesek tudatosan 
reflektálni a szolgálat terén felmerülő nehézségeket, lehetőségeket, s 
örömeinket is.  

Abban a reményben adjuk közre a 2016-os év programajánlatát, 
hogy az itt felkínált kurzusok és szemináriumok segítségével kedvet 
kapjunk együtt megtenni egy közös utat, szakmai vezetés mellett fi-
gyeljünk egymásra, korrigáljuk elképzeléseinket új teológiai ismere-
tek fényében, s egymás megoldásaiból és tapasztalataiból is tanulva 
induljunk tovább a szolgálat útján. Lelkésznek lenni nem csupán 
egy (egyház)jogi kategória, illetve szolgálati/alkalmazási jogviszony. 
Ennél sokkal több: olyan életforma, amely során hitigazságok meg-
tapasztalására és lelki folyamatok átélésére kerül sor, amelyeket jó  
reflektálni, teológiailag értékelni. S közben megerősödni a pálya mel-
letti döntés helyességében. 

E gondolatok jegyében szeretettel hívjuk és várjuk a lelkész-
kollégákat 2016-ban is továbbképző kurzusainkra.

Debrecen, 2016. február

Dr. Fazakas Sándor 
/Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet 

vezetője/
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkipásztori családi hét

Időpont: 2016. június 20–24

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Tanóra: 0

Szállás, étkezés: A helyszínen fizetendő.
 

A jelentkezési lapokat  közvetlenül   
a Megbékélés Házába kérjük küldeni!

Gyakorlati tudnivalók

Akárcsak az elmúlt évben, kérjük az érdeklődőket, hogy éljenek 
az elektronikus ügyintézés adta lehetőség előnyével és a honlapon 
(www.lelkesztovabbkepzo.hu) regisztrálva, illetve bejelentkezve vá-
lasszanak tanfolyamot.

A jelentkezés után a regisztrációs díj befizetésére csekket küldünk 
azoknak, akik nem a közvetlen banki átutalást választják. 

Az átutalást a jelentkezéstől számítva 21 napon belül kell megej-
teni névvel, címmel, választott képzés kódjával a következő szám-
laszámra: Tiszántúli Református Egyházkerület (TTRE) 11738008-
20011428. A kurzusok leírását, illetve aktuális információkat (ajánlott 
irodalom, esetleges változások, kreditbeszámítási űrlapok stb.) köz-
zétesszük honlapunkon. Kreditbeszámítási lehetőség: a honlapon 
található űrlapot és a hozzátartozó esetleges mellékleteket be kell 
küldeni a kerület szerint illetékes lelkésztovábbképzéssel foglalkozó 
intézményhez, mely továbbítja az Országos Továbbképzési Akkre-
ditációs Tanács felé. 

Az OTKT döntéséről értesítést kapnak az illetékesek. Képzésről 
szóló beszámításhoz feltétlenül szükséges a képzésen való részvé-
telről hivatalos igazolást mellékelni (mintát lásd a honlapon). Mint 
a korábbi években, idén is lehetőség van a testvér-egyházkerületek 
továbbképzési programjában való részvételre, a kreditpontok kölcsö-
nösen beszámításra kerülnek. Anyagi hozzájárulás ebben az esetben 
a saját egyházkerület szervezésében meghirdetett kurzusok önrész fe-
letti támogatásának mértékéig igényelhető. Más egyházkerület lelké-
szének részvétele esetén az önrész (regisztrációs díj) feletti költségek 
támogatását saját egyházkerületnél kell igényelni.

További információ a Lelkésztovábbképző Intézet munkatársai-
nál (tovabbk@drk.hu).

A kurzusokra való jelentkezés határideje: 2016. április 30.
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Programfüzet 2016

Kód: 
LT’16.1.

A lelkipásztori beszélgetés

Vezető: Dr. Kis Médea  
(lelkipásztor, pszichológus /Egyházkerületi 
Pasztorációs Intézet, Debrecen)

Időpont: 2016. június 13–15. 

Helyszín: Debrecen, DRHE

Csoportlétszám: 15 fő

Tanóra: 15 

Regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

A lelkész lelkigondozói tevékenysége, hasonlóan igehirdetői, hitok-
tatói, közösségszervezői feladataihoz, olyan készségek használatát 
igényli, melyek nagyrészt tanulhatóak, fejleszthetőek. Tárgyi tudás 
mellett tehát nem csupán korábbi  személyes adottságaira van ráutal-
va gyülekezeti, intézményi munkája során, hanem egy új, belső esz-
köztárra is szert tehet. Jelen továbbképzés a hivatásgyakorlás során 
előálló kihívásokra reagál a tapasztalati tanulás módszerét alkalmazva.

Tematika:
A segítő beszélgetés elemi technikája azon alapvető eszközök isme-
retére épül, melyek segítségével a lelkipásztor nagyobb biztonsággal 
mozog a rábízottak körében, és biztonságban érzi magát a segített is: 
gyászolók, útkeresők, krízisben lévők, idősek, fiatalok elfogadottnak, 
megértettnek élhetik meg önmagukat, megvigasztalódva, megerősöd-
ve folytathatják útjukat.

E módszeres beszélgetésvezetés olyan lelkipásztori viszonyulás ki-
fejlesztését és alkalmazását jelenti, amikor a lelkipásztor bízik a hozzá 
forduló fejlődőképességében, emellett egyre pontosabban képes kö-
vetni saját érzelmeit, belső érzeteit is. Kevésbé téved olyan ösvények-
re, ahonnan nehéz a visszatérés. A kurzus résztvevője megbarátkozik 
a kommunikáció kereteinek fontosságával, a hiteles és empatikus visz-
szajelzés ismérveivel, tudatosabban kezeli saját kompetenciahatárait.

E kifejezetten gyakorlatorientált képzés a módszer kipróbálása 
közben szerzett közvetlen tapasztalatok, kérdések megvitatása által 
annak a saját lelkigondozói praxisba beépülését segíti. 

A résztvevők lehetőség szerint hozzanak magukkal egy felidéz-
hető, korábban lefolytatott beszélgetésről szóló jegyzetet („jegyző-
könyvet”, nevek és beazonosíthatóság nélkül), melynek feldolgozása 
közben rátekinthetnek erősségeikre vagy fejlesztendő készségeikre, 
valamint megszilárdíthatják új szemléletüket. 

A segítő beszélgetés általános és legfőbb hatótényezőinek tuda-
tos alkalmazása növeli a lelkipásztor kompetenciaérzését, miközben 
őmaga Isten alázatosabb és kifinomultabb eszközévé válhat.

Ajánlott irodalom:
Tringer LászLó: A gyógyító beszélgetés, Budapest, Semmelweis Kiadó, 

2005.
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kód: 
 LT’16.2.

Engedd, hogy átjárjon a gyengédség, hogy te 
magad is gyengéd lehess.

Bízd rá magad Isten feléd áramló, gyöngéd szeretetére,  
légy jó önmagadhoz, hogy másokhoz is jó lehess!

Előadó: Dr. Csoma Judit (lelkipásztor, Berekfürdő)

Időpont: 2016. szeptember 26–28.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 15 fő

Tanóra: 15

Regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Jónak lenni önmagamhoz annyit jelent, hogy irgalmasan bánok ma-
gammal, elfogadom, befogadom magamba azokat a tulajdonságaimat 
is, amik sokszor zavarnak, amiket leginkább tudomásul se vennék, 
elrejtenék, letagadnék nem csak mások elől, de magam elől is. Együtt 
érzek magammal és gyengeségeimet, hibáimat is befogadom az éle-
tembe. Fáradságomat, sérülékenységemet, kételyeimet, kishitűsége-
met, bizonytalanságomat, kibillent egyensúlyomat… nem hallgatta-
tom el, hanem szeretettel veszem tudomásul és kérdezem meg, hogy 
mit szeretne megmutatni nekem. Nem akarok hibátlan, mindent elvi-
selő, és mindent megoldó lelkipásztornak látszani. 

Milyen jó lenne, ha csak egy rövid időre is rátekinthetnénk az 
életünkre, ráérezhetnénk arra a gyöngéd szeretetre, amivel Isten van 
irántunk. 

A továbbképzés elméleti és gyakorlati lépések közben lesz idő a 
csendre, az imádságra, a lelki feltöltődésre is. A képzés nagyrészt az 
alábbi könyvekre épül, elméleti és néhány gyakorlati útmutatással.

Hogy a rövid idő ellenére hatékonyan tudjunk dolgozni, kérlek, 
tájékozódj előre is.

 

Ajánlott irodalom:
KarL FrieLingsdorF: Istenképek, Budapest, Szent István Társulat, 2007.
németh dávid: Pasztorálantropológia (Különösen illeszkedő részei), 

Budapest, KRE – L’Harmattan, 2012. 
Fritz riemann: A szorongás alapformái, Budapest, Háttér, 1999.
eLisabeth LuKas: Spirituális lélektan, Budapest, Új Ember, 2014.
ingo baLdermann: Die Bibel – Buch meiner Sehnsucht, München, Kösel, 

2007.
stephan peecK: Was uns gesund macht Die heilende Kraft von Liebe und 

Glauben, Hamburg, Ellert & Richter Verlag, 2008.
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Programfüzet 2016

Kód:  
LT’16.3.

Keresztyénség és iszlám
Eltérések, hasonlóságok és kihívások

Előadók: Dr. Kovács Ábrahám 
(egyetemi docens, DRHE)
Dr. Szalai András
(vallástudományi tanácsadó)

Időpont: 2016. október 9–11.

Helyszín: Beregdaróc, 
Hét Csillag Konferencia Központ

Csoportlétszám: 15–20 fő

Tanóra: 15

Regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Az iszlám világa rég óta a keresztyénség mellett él, azonban a radikális 
iszlám európai és amerikai tevékenysége és a média előtérbe hozta az 
iszlámmal kapcsolatos sztereotípiákat, amelyeket ismeretek hiányá-
ban fogalmaznak meg sokszor befolyásos emberek vagy szervezetek. 
A kurzus egyik célja, hogy az iszlám sokféle arcát: teológiáját, világné-
zetét és kultúráját (európai, ázsiai, afrikai) bemutassa és a résztvevők 
számára alapismereteket nyújtson a nem ismert és meglepő jelensé-
gekről. Az előadások kiemelten foglalkoznak az iszlám keresztyén-
ség képével, Krisztus képével, emberről szóló tanításával, az iszlám 
társadalmi berendezkedésről alkotott állásfoglalásaival, a vallási tole-
rancia kérdésével és a mérsékelt, Európába is beilleszkedő, valamint 
radikális iszlám világával.”
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kód: 
LT’16.4.

Hogyan csináljunk bibliaiskolát?
(Egyházunk krízise – mint lehetőség 7.)

Előadó: Püski Lajos (lelkész, Debrecen-Nagyerdő)

Időpont: 2016. október 24-26. (hétfő-szerda)

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 15–20 fő

Tanóra: 15 

Regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Egyre többször találkozunk (keresztelések, esküvők, egyházi iskolá-
ba jelentkező, vagy hittanos gyermekek szülei, spontán érdeklődők... 
révén) olyan felnőttekkel, akik nem, vagy hiányosan kaptak vallásos 
neveltetést, de felmerül a Biblia megismerésének vágya, esetleg a fel-
nőtt keresztelés és konfirmáció kérdése is. 

Mi legyen a célunk? Mit és hogyan cselekedjünk? Megalkuvó 
„gyorstalpalást”, vagy az alaposabb bibliai ismereteket is adó és meg-
térést elősegítő egy tanéves bibliaiskolát válasszuk? Hogyan állítsunk 
össze egy bibliaiskolai anyagot? Mennyire vesszük komolyan az em-
berek szabadságát, felelősségét és a ránk bízott evangéliumot?

A bibliaiskolai csoport szervezésének, gyülekezetbe való beépíté-
sének elméletét, gyakorlatát, részleteit próbáljuk meg áttekinteni, és 
tematikáját közösen kidolgozni a résztvevők tapasztalatait is figye-
lembe véve.

Ebben az égetően fontos folyamatban jelen van a Szentlélek mun-
kája, a másik ember felelőssége, mi most is a magunk lehetőségeit és 
feladatait fogjuk átgondolni, mert egyházunk krízisében a bibliaiskola 
falun és városon is nagyon hasznos missziói eszköz lehetne. 

Szeretettel hívlak közös gondolkozásra, munkára, tapasztalat cse-
rére, példák elemzésére, hogy bátrabb és áldásosabb lehessen szol-
gálatunk.

Tematika
1. Helyzetfelmérés
2. Mi a célunk a Bibliaiskolával?
3. Hogyan és miért hívogassunk a Bibliaiskolára?
4. Állítsuk össze a bibliaiskolai anyag vázlatát
5. Az anyag első harmadának részletei
6. Az anyag második harmadának témái
7. Az anyag harmadik harmadának tartalma
8. Mi legyen a folytatás?
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Programfüzet 2016

„Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg,  
Krisztust öltöttétek magatokra” 
A keresztség teológiája – spiritualitása

Előadók: Dr. Fazakas Sándor (egytemi tanár, DRHE),  
Dr. Szabó Lajos (egytemi tanár, EHE – Bp)

Időpont: 2016. november 7–9.

Helyszín: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ

Csoportlétszám: 15 fő

Tanóra/kredit: 15 (+5)

Regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő)

Kód: 
LT’16.5.

Mi történik az istentiszteleten? Ennek a kérdésnek a tisztázása jegyé-
ben már sor került két kérdéskör tisztázására: az imádság (2014-ben) 
és az úrvacsora (2015-ben) teológiája és spiritualitása címen.  A részt-
vevők kérésére most a keresztség kerül a vizsgálódás és a tapasztala-
tok megosztásának fókuszába. 

A foglalkozás során a keresztség rendszeres teológiai és etikai vo-
natkozásainak tisztázásával indítunk a reformátorok vonatkozó taní-
tásának felelevenítése kapcsán. A keresztség sákramentumának ekklé-
ziológiai aspektusai (pl. egyháztagság kérdése), valamint ökumenikus 
vonatkozásai nem kerülhetik el figyelmünket (pl. keresztség kölcsö-
nös elfogadása, újrakeresztelkedés problémája, legújabb ökumenikus 
konszenzuskeresés stb.). Gyülekezetpedagógiai, gyülekezetvezetési, 
liturgiai és egyházfegyelemi szempontokon túl sor kerül keresztelési 
áldások, elmélkedések, meditációk, imádságok bemutatására, teológi-
ai és spirituális tartalmuk bemutatására és gyakorlati alkalmazhatósá-
guk keresésére.     

Ez ismeretek birtokában nemcsak jobban megérthetjük keresz-
telési gyakorlatunkat, hagyományainkat, de bizonyos kérdések átér-
tékelésre is kerülhetnek, amelyek birtokában bátrabban lehet élni a 
szentségben rejlő teológiai-etikai és lelki-spirituális lehetőségekkel a 
gyakorlati lelkészi szolgálat során.  
(A megjelölt irodalom áttanulmányozása és olvasónapló formájában való ösz-

szefoglalása további 5 kreditponttal értékelhető)     

Ajánlott irodalom:
barth, K.: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján, Budapest,  

Kálvin Kiadó, 2013. 
FazaKas s.: Új egyház felé, Debrecen, 2000, II. fejezet.  
szabó, L. (szerk.): A keresztség ünnepe, Budapest, Luther, 2015. 
töröK i.: Dogmatika, Kolozsvár, PTI, 2006, XI. rész.
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kód: 
LT’16.6.

 „Örülj az életednek – és vállald fel azt is, amit 
veszteségeivel rád mér”

VI. Svájci – magyar lelkésznő konferencia

Előadók: Karin Baumgartner-Wetterli  
(lelkipásztor, Svájc-Schaffhausen)
Elke Rüegger-Haller  
(lelkipásztor, Svájc-Zürich)
Dr. Csoma Judit (lelkipásztor, Berekfürdő)

Időpont: 2016. november 7–10. (Kezdés november 07. 
délután 5 óra, befejezés 10. ebéd 13. óra)

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 15–20 fő

Tanóra: 20 

Regisztrációs díj: 15.000 Ft/fő

Az egyházi munka bármely területén dolgozzunk, legyünk gyülekeze-
ti vagy intézeti lelkipásztorok, vallást tanítók, lelkigondozók, legyünk 
együtt öregekkel, betegekkel, sérült lelkekkel, mindennapi feladatunk 
az evangélium, az örömhír hirdetése, sőt mindennapi megélése. Szin-
te munkahelyi előírás a számunkra, hogy „ébredj boldogan, használd 
jól és jóra a napodat, légy jó magadhoz és másokhoz, hogy aztán 
megelégedéssel várd és fogadd az estét.”

Igyekszünk is nap, mint nap, hogy teljesítsük ezt. Mégis hogy te-
gyünk ennek eleget, amikor veszteségeinkkel kell szembenézzünk: 
elveszítjük terveinket, elképzeléseinket, célkitűzéseinket, vágyainkat. 
Elveszítjük fiatalságunkat, egészségünket. Elveszítjük szeretteinket, 
és se időnk, se lehetőségünk nincs, hogy szembenézzünk veszte-
ségeinkkel és méltóképpen elgyászoljuk azokat. Ilyenkor - még ki-
mondani is félelmes - néha úgy érezzük, hogy elveszítjük hitünket is, 
legalább is a hivatásunkban. 

Csak abban reménykedhetünk, hogy az Isten ilyenkor sem veszít 
bennünket szem elől.

Veszteségeinkre, megélt és meg nem élt gyászainkra tekintünk rá, 
és keresünk útmutatást a Szentírásból, előttünk járt hasonló élethely-
zetet megélt embertársaink példájából és saját élethelyzetünkből.

A továbbképzésen részt vehetnek határon túli és más egyházkerü-
letekben dolgozó kolleganőink. Az ő részvételüket különböző mér-
tékben a HEKS támogatja. 

A továbbképzéshez kapcsolódó előadások, foglalkozások tolmá-
csolásáról gondoskodunk. A német nyelv ismerete megkönnyíti a 
svájci előadókkal való kapcsolattartást.

Jelentkezés: a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző  
Intézetnél. (www.lelkesztovabbkepzo.hu) A részletekről érdeklődni : 

csomajuditmargit@gmail.com Tel: +36-30-68-11-960
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 A II. Helvét Hitvallás
A 450 éves hitvallás jelentősége a lelkészi szolgálat  

és gyülekezeti élet számára 

Előadók: DRHE oktatói

Időpont: 2016. őszi félév; 1 nap  
– később küldünk róla értesítést

Helyszín: Debrecen, DRHE

Csoportlétszám: –

Tanóra/kredit: 7

Regisztrációs díj: –

450 évvel ezelőtt, 1567-ben fogadta el a Debreceni Zsinat a II. Helvét 
Hitvallást, s ezzel egyidőben alkotmányosan is megalakult a Magyar 
Református Egyház. A jubileumra új fordítása készül a hitvallásnak, 
de ezzel együtt érdemes újra áttekintetni a hitvallás keletkezésének 
és magyar református recepciójának körülményeit, egyházunk törté-
netében betöltött szerepét és tanításának időszerűségét. Az egynapos 
továbbképző konferencia során arra a kérdésekre keressük a választ, 
hogy lelkipásztori szolgálat szempontjából mi a haszna és a jelentősége 
a hitvallásnak? Az egyháztörténelmi visszatekintés után megvizsgáljuk 
a hitvallás szerepét az igehirdetés, a tanítás számára, ill. gyülekezetpeda-
gógiai szempontból. Majd azt vesszük szemügyre, hogy miként segíti 
a hitvallás, illetve egy közel fél évszázados szöveg mai erkölcsi tájéko-
zódásunkat, melyek azok az aktuális kihívások amelyek veszélyeztetik 
a hit megélésének tisztaságát és milyen társadalmi jelenségekre kell re-
agálnia az egyháznak a hitvallás etikai mondanivalójának segítségével.     

Tervezett előadások és előadók: 
1. A II. HH. elfogadásának körülményei és későbbi recepciója  

– Dr. Baráth Béla Levente
2. A hitvallás szerepe az istentisztelet és a gyülekezeti életre való 

nevelése számára – Dr. Fekete Károly 
3. A hitvallás főbb etikai témái és aktualitásuk – Dr. Fazakas Sándor

Ajánlott irodalom:
bartha, t. (szerk.): Örökségünk és Feladatunk, Budapest, Református 

Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1967.
uő.: Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből (Studia 

et Acta Ecclesiastica 5), Budapest, Református Zsinati Iroda 
Sajtóosztálya, 1983.

Kód: 
LT’16.7
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Kód: 
LT’16.8

 Jövőképes gyülekezet 2.
Hogyan határozzuk meg céljainkat, és mit tehetünk elérésükért?

Vezetők: Mózes Áron  (vezetési és szervezetfejlesztési 
tanácsadó)
Dr. Kovács Krisztián (adjunktus, DRHE)

Időpont: 2016. november 21–23.

Helyszín: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ

Csoportlétszám: 20 fő

Tanóra: 15 

Regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Az elkötelezett gyülekezeteinkben, lelkészeinkben és munkatársaik-
ban van vágy, hogy változások legyenek a gyülekezeti életben, illetve 
készség, hogy tegyenek a változásokért. Milyen az az út, melyen elér-
hetőek ezek a változások? Szabad-e, érdemes-e puszta ötleteket, akár 
máshol működő modelleket átvenni? Mit lehet azokból tanulni? Mi 
az, ami az adott gyülekezet útja lehet? A gyakorlat-központú képzés, 
részben építve az előző modulra is, segít tapasztalati tanulással meg-
ismerni: a gyülekezetre szabott küldetés, jövőkép, illetve az azokból 
származtatható célok, valamint azok elérési módjának meghatározá-
sát, kidolgozását. Segít, hogy a tervek megvalósulásához szükséges 
sokrétű feltételrendszert is megteremtsük. A képzés keretében meg-
osztjuk egymással a gyülekezetépítési programok, köztük az utóbbi 
években a Debrecen-nagyerdei és a Hajdúsámsoni gyülekezetekben 
indítottak példáit, tapasztalatait. 

Tematika
1. Hogyan nyerhetünk reális képet a gyülekezet állapotáról?

a. A helyes helyzetértékelés a Bibliában
b. A helyzetértékelés módszerei
c. Hogyan tervezzük és valósítsuk meg gyülekezetünkben 
helyzetünk értékelését?

2. Hogyan határozhatjuk meg a céljaink kiegyensúlyozott rendszerét?
a. Célok meghatározása a Bibliában
b. A gyülekezetre szabott küldetés és jövőkép megalkotásá-
nak módja 
c. A gyülekezet jövőképéből származó, rövid távú célok 
meghatározása

3. Hogyan kell megterveznünk és nekilátnunk céljaink megva-
lósításának?

a. Céltudatosság és gyakorlat a Bibliában 
b. A célok elérése: a gyülekezetépítés, illetve a missziói mun-
ka tervezésének megújítása
c. A változások kezelésének folyamata, a tervek megvalósí-
tása a gyülekezetben

4. Gyülekezetépítési tapasztalatok megosztása, megbeszélése, 
„Hogyan folytassuk a gyülekezetben?”
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„Aki titeket hallgat, engem hallgat” 

Előadó: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)

Napjaink gyors társadalmi változásai nem hagyják érintetlenül az 
egyházi tisztségek és szolgálatok rendjét sem; ez különösen érinti a 
lelkipásztori tisztséget is. Hogyan viszonyul egymáshoz az elmélet és 
a gyakorlat, a teológiai tisztségértelmezés és a tényleges tapasztalatok 
által alakított hivatáskép, ill. önértelmezés? Mi az, ami maradandó és 
mi az, ami változik? Számos kérdés tisztázatlansága nem kívánatos 
kommunikációs zavarokhoz, elbizonytalanodáshoz vezet. Egyrészt 
jogos az elvárás és tapasztalat által visszaigazolt, hogy a lelkész szol-
gálatának fedezete az alapos teológiai felkészültség és a hiteles szemé-
lyiség legyen, másrészt a lelkészt, mint embert, szintén nem kímélik 
magánéleti krízisek, szakmai elbizonytalanodás, kiégés, társadalmi és 
közegyházi elvárások? Hogyan feleljen meg az igényeknek és miként 
érinti mindez szolgálatának minőségét? Milyen összefüggés van a lel-
kész alkalmassága, illetve hitelessége, szolgálatának minősége és az 
egyház társadalmi megbecsültsége között? E kérdéskör teológiai, hi-
vatásszociológiai és gyakorlati összefüggéseinek feltárására irányul a 
továbbképző szeminárium az interdiszciplinarítás jegyében, számol-
va a résztvevők saját tapasztalataival, meglátásaival.

Tematika
1. Bibliai és reformátori tisztségértelmezés;
2. Változások a tisztségértelmezésben és a lelkészi szerepkörben;
3. A teológia szerepe a hivatásgyakorlásban;
4. A lelkész, mint vezető;
5. Lelkipásztori etika, stb.

Kód: 
LT’16.9

Kihelyezett képzések 
 előzetes időpont és helyszín egyeztetéssel

Jelentkezés minden esetben 
a Lelkésztovábbképző Intézetnél

Ajánlott irodalom: 
gáspár tamás: Stratégia Sapiens, Budapest, Akadémia Kiadó, 2012. 
KLaus dougLes: Új reformáció, Budapest, Kálvin Kiadó, 2002. 
ricK Waren: Céltudatos gyülekezet, Új Remény, 2006.
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További információ a TRLI munkatársaitól

Egyházi ünnepeink nagy terhet rónak az igehirdetéssel szolgáló lel-
kipásztorok vállára. Annak ellenére, hogy az igehirdetés minősége és 
relevanciája az ünnep központi jelensége kellene, hogy legyen, az arra 
való készülés – a sok másodlagos elfoglaltság mellett – nem mindig 
kap megfelelő és elegendő időt. Legtöbb esetben a sablonosság és az 
újszerűség görcsös keresése jelentik a legnagyobb kísértést a készülés 
során. Az egy napos kurzus célja, hogy a lelkipásztorok átfogó össze-
foglalást kapjanak az advent és karácsony dogmatikai hátteréről, szo-
ciológiai beágyazottságáról, liturgiai lehetőségeiről, és előre kiadott, 
a Bibliaolvasó kalauz és az Igazság és Élet javasolt textusairól való 
előzetes és a kurzus során közös készüléssel keressék az ünnepek
mélyebb és releváns mondanivalóját, üzenetét, aktualitását.

Ünnepre készülve
Közös készülés az egyházi év ünnepeire a Bibliaolvasó kalauz  

és az Igazság és Élet ajánlott textusai alapján

Vezető: Dr. Kovács Krisztián (adjunktus, DRHE)

Időpont: előzetes egyeztetéssel

Helyszín: előzetes egyeztetéssel

Csoportlétszám: min. 15 fő

Tanóra: 7 

Regisztrációs díj: 4.000 Ft/fő

Kód: 
LT’16.10

Rogier van der Weyden: Krisztus levétele a keresztről (1435-38)
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A Református Pedagógiai Intézet képzései

A gyermekek és fiatalok hitfejlődése
Időtartam: 30 óra (30x45 perc) 3 alkalom 
Összes kredit érték lelkésztovábbképzésben: 22,5 kredit.  

Egy alkalom esetén: 7,5 kredit
Képzés időpontjai: 2016. szept. 29, okt. 13, okt. 27.
Helyszín: Budapest. 
   
Megújuló katechézis, 2016.
Időtartam: 14 óra (14x45 perc) 2 alkalom (2x7 alkalom)
Összes kredit érték lelkésztovábbképzésben: 10
Képzés időpontjai: 2016. február 11, augusztus 25. 
Helyszín: Budapest.

A mentálhigiénés szemléletű pedagógus 1.
Időtartam: 8 óra (8 x 45 perc)
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 6. 
Képzés tervezett időpontja: 2016. jún. 23.
Helyszín: Budapest. 

Hitoktató/lelkipásztor/vallástanár lehetőségei a pedagógus 
életpálya modellben 
Időtartam: 6 óra (6 x 45 perc)
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 4. 
Tervezett időpont: 2016. okt. 6.
Helyszín: Budapest. Igény esetén, egyeztetett időpontban, más 
helyszínen is megrendezésre kerül.

Ünnepi ötletbörze
Időtartam: 20 óra (20x45 perc) 3 alkalom, alkalmanként 6–7 óra
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: alkalmanként 5 kredit, összesen      

15 kredit.  
Képzés tervezett időpontjai: 2016. március 10., április 21., november 17.
Helyszín: Budapest

Bibliodramatikus eszközök használata a katechézisben
Pedagógus rendszerben államilag akkreditált 30 órás továbbképzés
Időtartam: 30 óra (30x45 perc) 3 alkalom 
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 23. 
Képzés tervezett időpontjai: 2016. április 7–9.
Helyszín: Budapest

Élménypedagógiai lehetőségei a katechézisben
Pedagógus rendszerben államilag akkreditált 30 órás továbbképzés
Időtartam: 30 óra (30x45 perc) 3 alkalom 
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 23. 
Képzés tervezett időpontjai: 2016. március 3–5. 
Helyszín: Budapest
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Imádságra nevelés a katechézisben
Időtartam: 8 óra (8x45 perc) 
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 6
Kredit érték a pedagógus továbbképzési rendszerben: 8
Képzés tervezett időpontja: 2016. október 29.
Helyszín: Budapest. 

Kooperatív tanítási és tanulási technikák a középiskolai 
vallásoktatás gyakorlatában
Időtartam: 10 óra (10x 45 perc)
Kredit érték lelkésztovábbképzésben:7,5
Képzés tervezett időpontja: 2016. október 
Helyszín: Budapest

Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban 
Időtartam: 10 óra (10 x 45 perc) (1 alkalom)
Kredit érték lelkésztovábbképzésben: 7,5
Képzés tervezett ideje: 2016. november
Helyszín: Budapest

Részletes információk és jelentkezés: 
gerdesics.rebeka@reformatus.hu

06-30/961-8672; 06-1 / 343-7870; 310. mellék

MRE Missziói iroda képzései

Cigánymissziós lelkésztovábbképzés
Időpont: 2016. november 6–9. 
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés háza (5309 Berekfürdő, Berek tér 19.)
Jelentkezés: ciganymisszio@reformatus.hu

„Iszákosmentés a gyülekezetben”
Missziói lelkésztovábbképzés
Időpont: 2016. február 18–20.
Helyszín: Dömös, Kékkereszt Addiktológiai Rehabilitáció
Tanóra: 15 – kredit: 15
Jelentkezés: misszioi.iroda@reformatus.hu

Missziológia Prolegomena – Bevezetés a Missziológiába
Időpont: 2016. május 16–21.
Helyszín: SDG Konferencia Központ, Balatonszárszó
Tanóra: 27 
Jelentkezés: misszioi.iroda@reformatus.hu

Teológiai és missziói hermeneutika 
Időpont: 2016. szeptember 18–24.
Helyszín: Vál, Szent Mihály Major 
Tanóra: 33
Jelentkezés: misszioi.iroda@reformatus.hu
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Az „Igazság és Élet” c. kiadvány a Vasady Béla, Révész Imre, Szabó 
Zoltán és Soós Béla által 1935-ben Debrecenben alapított, lelkipász-
torok, vallástanárok, segédlelkészek és teológusok szolgálatra való 
készülését segítő folyóirat szellemi örökségét kívánja folytatni.

Tartalma: igetanulmányok ünnep és vasárnapi igehirdetésekhez, 
kazuális szolgálatokhoz, segédanyag gyermek és ifjúsági munkához, 
gyülekezetépítéshez valamint teológiai véleményformáláshoz aktuális 
egyházi és közéleti kérdésekben.

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  
az 52/518-599-es telefonszámon.



MEGRENDELŐ SZELVÉNY

Megrendelem az „Igazság és Élet” c. folyóiratot 

    ______________ példányban. 
Megrendelési időszak kezdete (pl.: 2016 év, I. negyedév):

    ________ év _____ negyedév

Kipostázott példányt kérek (a megfelelő aláhúzandó):  
                            igen / nem
Letölthető számot kérek (a megfelelő aláhúzandó):   
                igen / nem
Előfizetési díj : 1400Ft + 475Ft postaköltség/szám.  
       Egy évre: 5600Ft + 1900Ft postaköltség (Mo-n).
                        Romániai előfizetőknek: 1400Ft/szám + 10 lej/év.
A www.lelkesztovabbkepzo.hu oldalról történő letöltés esetén nincs postaköltség. 

Megrendelő megnevezése:______________________________

____________________________________________________

Postázási címe : (Határon túliaknál az adott ország szabályai 
szerint kérjük a postacímet!): 
Ország:   __________________________________
Irányító szám:  __________________________________
Város:   __________________________________
Utca, házszám: __________________________________
Egyházkerület: __________________________________
Egyházmegye: __________________________________

Számlakérő megnevezése (ha eltér):______________________

____________________________________________________

Számlázási címe: 
Ország:   __________________________________

Irányító szám:  __________________________________

Város:   __________________________________

Utca, házszám: __________________________________

Közösségi adószám (csak határon túliaknak!): _____________________

Fizetés módja (a megfelelő aláhúzandó):    
            banki átutalással          postai (sárga) csekken

Megrendelhető: 
Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet, 4026 Debrecen, 

Kálvin tér 16. postai címen; +36-52/518-599 faxszámon, 
tovabbk@drk.hu e-mail címen vagy regisztráció után 

a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon.



JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkezés 2016. április 30-ig!

 

 

 

 

 

Jelentkezés és további információk: 
DRHE, Dr. Fazakas Sándor, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel/fax: 
52/518-599; e-mail: fazakasne.zsuzsa@gmail.com; tovabbk@drk.hu. 
A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető a Lelkésztovább-
képző 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:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakcím:

Szolgálati hely:

Egyházmegye:

Telefon/fax:

E-mail cím:

A számlát a követ-
kező névre és címre 
kérem:



Jelentkezés és további információk:  
Dr. Fazakas Sándor 

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  
Tel/fax: 52/518-599;  

e-mail: fazakasne.zsuzsa@gmail.com; tovabbk@drk.hu. 
 

A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető 
 a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet 

honlapjáról:  
www.lelkesztovabbkepzo.hu


